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جنيف 5- 1 ،كانون األول/ديسمرب 1014
البند  14من جدول األعمال
اعتماد تقرير االجتماع

تقرير اجتماع الدول األطراف
أوالا -مقدمة
 -1تضممن الوييةممخل امياميمخل لرمممستع اضيي عا م السماع لرممدول األامعا ت اتيا يممخل ممع
اييحداث وإنياج وختميين األيمرحخل البرتييولوجيمخل لالبيولوجيمخلا واليرتسمينيخل وتمدم ترمح األيمرحخل
)BWC/CONF.VII/7ا ،ت اليعع الذي ييناول املةعرات واليوصيات ،املةعر اليايل:
" -5إذ يسك م ممد امل م ممستع م م ممن جدي م ممد ج م ممدو ععن م مما م م مما عم م م ال م ممدورات الس م مماعة
لريية  ،1010-1002يةعر املستع اض يياظ عاهلياكل السماعةخل :اضجيماعمات السمنويخل
لردول األاعا و برها اجيماعات امرباء السنويخل.
 -6والغممعن مممن ععنممامل ممما ع م الممدورات منا شممخل وت ييممي اليه م املشممي وال مممل
الي ال عشأن ترح الةضايا اليت ددها املمستع اضيي عا م السماع ادراجهما ت ععنمامل
ما ع الدورات.
 -7وإذ يدر املستع احلاجخل إىل موازنخل العغبخل ت حتس ععنامل مما عم المدورات ت
نط ماق الةيممود  -املاليممخل واملي رةممخل عمماملوارد البش معيخل  -المميت تواجممل الممدول األا معا  ،يةممعر
املستع مواصرخل ختصيص عشعة أيام كل عام ليائدة ععنامل ما ع الدورات.
 -8يةممعر املممستع أن ترتممون املوا ممي الياليممخل عنمموداو دائمممخل ت جممدول األعمممال ،تممدر
ت جرسم ممات كم ممل مم ممن اجيمم مماع ام م مرباء واجيمم مماع الم ممدول األا م معا ت كم ممل عم ممام م م ممن
اليية :1015-1011
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الي مماون واملس مماعدة ،مم م اليكي ممي عش ممرتل ل ممان عرم م ت يي ممي الي مماون
لأا
واملساعدة مبوجب املادة ال اشعة؛
اضتيا يخل؛

لبا

ايي عان اليطورات احلاصرخل ت ميدان ال ر واليرتنولوجيما ييمما خيمص

لجا

ت ييي الينييذ عر الص يد الواين.

 -9يةعر املستع أن تنا َش البنود األلع الياليخل ت أيناء ععنامل مما عم المدورات ت
السنوات املشار إليها:
لأا
و1012ا؛

كيييممخل اليمرت م مممن املشمماركخل الرتامرممخل ت تممداع عنمماء ال ةممخل ل1011

لبا كيييممخل ت ييممي تنييممذ املممادة السمماع خل ،مبمما ت ذلممح الن ممع ت ااج معاءات
واآللي ممات امليص ممرخل ليةم ممدت املس مماعدة والي م مماون م ممن جانم ممب ال ممدول األا م معا ل1014
و1015ا.
 -10ي مميدوم اجيماع ممات ام مرباء امل مماد تن يمه مما مس ممخل أي ممام ،وي مميدوم اجيماع ممات
الدول األاعا مسخل أيام.
 -11وييمموىل رئايممخل اضجيممماع ت السممنخل األوىل ممل عممن موعممخل عرممدان عكممخل عممدم
اضحنيمماز ودول ألممع  ،ورئايممخل اضجيممماع ال مما ممل عممن موعممخل دول أوروعمما الشممع يخل،
ورئاي ممخل اضجيم مماع ال ال ممو ممل ع ممن اةموع ممخل الغععي ممخل ،ورئاي ممخل اضجيم مماع العاعم م ممل
عن موعخل عردان عكخل عدم اضحنياز ودول ألع  .وييدع العئايخل نائبان لرعئيس كل
ينخل ،ينيميان إىل اةموعي اا ريميي األلعي .
 -11يةمموم كممل اجيممماع لرإ مرباء عرعممداد تةعيممع عممن و ممائ مداوضتممل لين ممع ييممل اجيممماع
الدول األاعا  .ويمييناول همذا اليةعيمع األعممال املي رةمخل عمالبنود الدائممخل ال ديمخل ت جمدول
املدرج لرنةاش ت أيناء ترح السنخل.
األعمال ،وكذلح تةعيعاو عن البند اآللع َ

 -12وعاا ممايخل إىل تةعيممع اجيممماع اممرباء ،يممين ع أيضماو اجيماعممات الممدول األامعا -
ينوياو  -ت اليةدم احملعز ت ال عامليخل اضتيا يخل واليةاريع السمنويخل لو مدة دعم الينييمذ.
وت  1011و ،1012يممين ع اجيممماع الممدول األا معا أيضماو ت تةعيممع اجيممماع ام مرباء
املي رممب عيممداع عنمماء ال ةممخل ،وت  1014و ،1015يممين ع اجيممماع الممدول األا معا ت
تةعيع اجيماع امرباء املي رب عاملادة الساع خل.
 -14تيوص م ممل اجيماع م ممات ام م مرباء واجيماع م ممات ال م ممدول األا م معا
ايينياجات أو نيائل عيوايب اآلراء.
 -15ويين ع املستع اضيي عا
عشأن أي إجعاءات ألع ".
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 -1وت الةعار  69/68امل يمد عدون تصموي ت  5كمانون األول/ديسممرب  ،1012اربم
اجلم يخل ال امخل إىل األم ال ام رخل أمور منها مواصمرخل تةمدت املسماعدة الدزممخل إىل احلرتوممات الودي مخل
لدتيا يممخل ،وتمموي ممما ممد يرمميم مممن لممدمات لينييممذ مةممعرات املممستعات اضيي عا مميخل وتوصمميا ا ،وتةممدت
املساعدة الدزمخل وتوي ما د يرميم ممن لمدمات ضجيماعمات اممرباء واجيماعمات المدول األامعا ت
أيناء ععنامل ما ع الدورات لريية .1015-1011
 -2وان ةد اجيماع امرباء ل ام  1014جبنيف ،ت اليية من  4إىل  8آب /أغسطس .1014
واعيمد اجيماع امرباء ت جرسيل امياميخل ،امل ةمودة ت  8آب /أغسمطس  ،1014تةعيمعج عيوايمب
اآلراء ).(BWC/MSP/2014/MX/3

ثا ا -تنظ م اجتماع الدول األطراف
 -4ويةاو ملةعر املستع اضيي عا الساع  ،عةد اجيماع الدول األاعا ل ام  1014عةصع
األم ت جنيف ت اليية من  1إىل  5كمانون األول/ديسممرب  ،1014ععئايمخل السميد أور مشيمد،
يي يويسعا ،إىل جانب السيد مازضن حممد يي ماليييا ،والسيد يمورغ مولنمار ،السمي واملم مل
امممان لمموزيع امارجيممخل واليشممارة لشممسون معا بممخل اليسممرع ونمميع السممدن وعممدم اضنيشممار ت هنغاريمما،
عصييهما نائب لرعئيس.
 -5واعيم م ممد اجيم م مماع ال م ممدول األام م معا  ،ت جرس م مميل األوىل امل ة م ممودة ت  1ك م ممانون األول/
ديس مممرب  ،1014ج ممدول أعمال ممل ) (BWC/MSP/2014/1وععن ممامل عمر ممل )(BWC/MSP/2014/2
عرم م م النح م ممو املة م ممين م م ممن ال م م معئيس .وأ م ممام اضجيم م مماع عرم م م ماو أيضم م ماو عيةعي م ممع اجيم م مماع ام م م مرباء
لBWC/MSP/2014/MX/3ا .ووج ممل ال م معئيس انيب مماج الوي ممود إىل تةعيم معين مما :تةعي ممع و ممدة دع م م
الينيي م ممذ ل BWC/MSP/2014/4وCorr.1ا وتةعي م ممع الم م معئيس ع م ممن أنش م ممطخل حتةي م ممب عاملي م ممخل اضتيا ي م ممخل
لBWC/MSP/2014/3ا.
 -6وت اجلرس ممخل نيس مها ،وعن مماء عر م ا ميان م ممن ال معئيس ،اعيم ممد اجيم مماع ال ممدول األا معا
الن ام الدالر لرمستع اضيي عا الساع  ،عصيغيل الواردة ت املعيب ال المو ممن الوييةمخل امياميمخل
لرمستع اضيي عا لBWC/CONF.VII/7ا عاعيبارج ن امماو دالريماو لدجيمماع مم إدلمال مما يرميم
من ت ديدت.
 -7وعمل السيد دانيال ييرتس ،رئيس و دة دع الينييذ ،أميناو ضجيماع الدول األامعا .
وعمر م السمميدة نغممو يونممف يممان ورعرمميل ،موظي مخل الشممسون السيايمميخل عو ممدة دع م الينييممذ ،نائب مخل
لألم  .وعمر ت األمانخل السميدة غاععييمل كعاتمي  -ياديما  ،رئيسمخل يمعع نميع السمدن اا ريمم
مبرتي ممب ش ممسون ن مميع الس ممدن ت نيوي ممور  ،والس مميدة ك مماتعين ععاييم ممان ،موظي ممخل الش ممسون السياي مميخل
املساعدة مبرتيب شسون نيع السدن ت نيويور .
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ثالثا -المشاركة

اجتماع الدول األطراف

 -8شممارك ت اضجيممماع  110مممن الممدول األامعا ت اضتيا يممخل ،وهم  :اضحتمماد العويم ،
إييوعي مما ،أذرعيش ممان ،األرجنيم م  ،األردن ،أرميني مما ،إي ممبانيا ،أيم مياليا ،إي مميونيا ،إكم موادور ،ألباني مما،
أملانيا ،ااممارات ال ععيمخل امليحمدة ،إندونيسميا ،أوروغمواي ،أوكعانيما ،إيمعان ل هوريمخل  -اايمدميخلا،
أيعلندا ،آيسرندا ،إيطاليا ،عاكسيان ،البحعين ،الربازيل ،الربتغال ،عرشيرتا ،عنما ،عوتان ،عوتسوانا،
عوركينمما يايممو ،البويممنخل واهلعيممح ،عولنممدا ،ع م و ،عمميدرو  ،تايرنممد ،تعكمانسمميان ،تعكيمما ،تممونس،
اجليائع ،اجلمهوريخل اليشيرتيخل ،هوريخل كوريا ،هوريمخل ضو الدقةعاايمخل الشم بيخل ،هوريمخل مولمدويا،
جنوب أيعيةيا ،جورجيا ،الدامنع  ،رومانيا ،زامبيا ،يعي ضنرتا ،السريادور ،يروياكيا ،يمرويينيا،
ينغايورة ،يموازيرند ،السمودان ،السمويد ،يويسمعا ،شمير  ،صمععيا ،الصم  ،ال معاق ،عممان ،غانما،
غواتيم م مماض ،يعنس م مما ،اليرب م م م  ،ين م مميويد ل هوري م ممخل  -البوليياري م ممخلا ،ينرن م ممدا ،ييي م م م ن م ممام ،ط م ممع،
كازالسيان ،الرتام ون ،الرتعي العيويل ،كعواتيا ،كندا ،كوعا ،كويياريرتا ،كولومبيا ،الرتويم ،
كينيا ،ضتييا ،لرتسممرب  ،ليبيما ،لييوانيما ،ليإينشمياين ،مالطمخل ،ممايل ،ماليييما ،مدغشمةع ،املغمعب،
املرتسم مميح ،مم ممدوي ،املمررتم ممخل ال ععيم ممخل الس م م وديخل ،املمررتم ممخل امليحم ممدة لربيطانيم مما ال م م م وأيعلنم ممدا
الش ممماليخل ،منغولي مما ،موريش مميو  ،ميامن ممار ،الن ممعويل ،النمس مما ،النيش ممع ،نيش ي مما ،نيوزيرن ممدا ،اهلن ممد،
هندورا  ،هنغاريا ،هولندا ،الوضيات امليحدة األمعيرتيخل ،الياعان ،اليمن ،اليونان.
 -9وإ ممايخل إىل ذلممح ،شممارك يممدث دول و م عر م اضتيا يممخل لرتنهمما تصممدق عريهمما
ع د ت اجيماع الدول األاعا دون املشاركخل ت اختاذ الةعارات ،ويةاو ملا تنص عريل اليةعة  1من
املادة  44من الن ام الدالر  ،وه  :كوت دييوار ونيبال و هوريخل تنيانيا امليحدة.
 -10وشممارك دولي ممان مما إي معائيل ومورييانيمما ،الري ممان ليسمميا اعي ماو ت اضتيا يممخل وض م ممو ي
عريها ،ت اجيماع الدول األاعا عصيخل معا ب ،ويةاو لريةعة اليععيخل 1لأا من املادة .44
 -11و ضممعت األمم امليحممدة ،مبمما ِمشممل م هممد األمم امليحممدة األ مماليم لربحمموث املي رةممخل عاجلعقممخل
وال دالخل ومرتيب شسون نيع السدن اجيماع الدول األاعا ويةاو لريةعة  2من املادة .44

 -11وم ممنع اضحت مماد األوروي ،والرشن ممخل الدولي ممخل لرص ممريب األ ممع ،ومن م ممخل ممع األي ممرحخل
الرتيميائيخل ،واملن ممخل ال امليمخل لصمحخل احليموان ،معكمي املعا مب لرمشماركخل ت اجيمماع المدول األامعا
ويةاو لريةعة  4من املادة .44
 -12و ضممعت اجيممماع الممدول األامعا  15مممن املن ممات غم احلرتوميممخل وم اهممد البحمموث
ويةاو لريةعة  5من املادة .44
 -14وتم م م ممعد ائمم م م ممخل عأ م م م مماء ي م م م م املشم م م ممارك ت اجيمم م م مماع الم م م ممدول األا م م م معا ت الوييةم م م ممخل
.BWC/MSP/2014/INF.4
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رابعا -أعمال اجتماع الدول األطراف
 -15ويةاو لربنامل ال مل لBWC/MSP/2014/2ا ،عةد اجيماع الدول األاعا منا شخل عامخل
أدل م م ييهم مما  41دولم ممخل اعي م ماو عبيانم ممات ،وه م م  :اضحتم مماد العوي م م  ،األرجني م م  ،األردن ،أي م مياليا،
إكموادور ،أملانيما ،إندونيسمميا ،أوكعانيما ،إيمعان ل هوريمخل  -اايممدميخلا لعايم موعممخل عرمدان عكممخل
عمدم اضحنيماز ودول ألمع ا ،أيعلنمدا ،إيطاليما ،عاكسميان ،الربازيمل ،عرغاريما ،عوركينما يايمو ،تايرنممد،
تعكيمما ،اجليائممع ،هوريممخل كوريمما ،جنمموب أيعيةيمما ،الممدامنع  ،زامبيمما ،السممويد ،الصم  ،ال معاق ،غانمما،
يعنسمما ،ينرنممدا ،كنممدا لعاي م موعممخل الياعممان وأي مياليا وكنممدا و هوريممخل كوريمما ويويس معا والنممعويل
ونيوزيرنممداا ،كوعمما ،كولومبيمما ،الرتوي م  ،كينيمما ،مممايل ،ماليييمما ،املغممعب ،املرتسمميح ،اهلنممد ،هولنممدا،
الوضيممات امليحممدة األمعيرتيممخل ،الياعممان .وأدل م من مممخل هلمما صمميخل املعا ممب ،وه م اضحتمماد األوروي،
عبيممان ت املنا شممخل ال امممخل وعةممب املنا شممخل ال امممخل ،ايمميم اضجيم ماع ،ت جرسممخل غ م ر يممخل ،إىل
عيانات من  8من املن مات غ احلرتوميخل وم اهد البحوث.
 -16وت اليممية ممما ع م  1و 5كممانون األول/ديسمممرب  ،1014عةممد اجيممماع الممدول األا معا
جرسممات لصص م لرن ممع ت ك ممل م ممن البن ممود الدائمممخل جب مدول األعم ممال :الي مماون واملس مماعدة ،م م
اليكيممي عشممرتل لممان عر م ت ييممي الي مماون واملسمماعدة مبوجممب املممادة ال اشممعة؛ وايممي عان اليطممورات
احلاصممرخل ت ميممدان ال ر م واليرتنولوجيمما ييممما خيممص اضتيا يممخل؛ وت ييممي الينييممذ عر م الص م يد الممواين
لعنممود جممدول األعمممال مممن  7إىل 9ا؛ كممما عةممد جرس مخل لصص م لربنممد املطممعون مممعة كممل يممني
امممان عرتيييممخل ت ييممي تنييممذ املممادة السمماع خل ،مبمما ت ذلممح الن ممع ت ااج معاءات واآلليممات الييصمميريخل
ليمموي املسمماعدة والي مماون مممن جانممب الممدول األا معا لالبنممد  10مممن جممدول األعمممالا .وت 4
كممانون األول/ديسمممرب ،لصص م جرسممخل لريةممدم احملممعز ت حتةيممب عامليممخل اضتيا يممخل لالبنممد  11مممن
جممدول األعمممالا ،واليةعيممع السممنوي لو ممدة دع م الينييممذ لالبنممد 11مممن جممدول األعمممالا .وت 5
كانون األول/ديسمرب ،ن ع اضجيماع ت تعتيبات عةد اجيماع اممرباء واجيمماع المدول األامعا ت
عام  1015لالبند  12من جدول األعمالا.
 -17وترتممن اجيممماع الممدول األا معا  ،ت م ممعن أعمال مل ،مممن اضيمميناد إىل عممدد مممن ور مات
ال مممل المميت ممدميها الممدول األا معا  ،وكممذا إىل عيانممات وعممعون ممدميها دول أا معا ومن مممات
دوليخل وو دة دع الينييذ ،وعمم ت اضجيماع.
 -18ووية ماو ملةممعر املممستع اضيي عا م السمماع  ،وعااشممارة إىل الييا ممات املشمميكخل المميت جممع
اليوص ممل إليه مما ت ععن مما عم ممل م مما ع م ال ممدورات لرييت م  1005-1002و1010-1007
وعوايممطخل اجيممماع الممدول األا معا ت عممام  1011و ،1012واصممر الممدول األا معا صممياغخل
تيا ممات مشمميكخل عشممأن كممل عنممد مممن البنممود الدائمممخل ال ديممخل ت جممدول األعمممال والبنممد املطممعون
معة كل يني .
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ألف -التعاااوو والمساااعدع مااك الترك ا بشااكت زااا
بموجب المادع العاشرع

عل ا تع ي ا التعاااوو والمساااعدع

 -19أشمارت الممدول األامعا إىل اليياماهمما الةممانو عييسم تبممادل امل ممدات واملمواد وامل رومممات
ال رميم ممخل واليرتنولوجيم ممخل ضيم مميإدام ال وامم ممل البرتييولوجيم ممخل لالبيولوجيم ممخلا واليرتسم ممينات لألغ م معان
السممرميخل ،وإىل ةهمما ت املشمماركخل ت هممذا اليبممادل عرم أويم نطمماق رتممن ،وعممدم عع رممخل الينميممخل
اض يصاديخل واليرتنولوجيخل لردول األاعا .
-10
ما ع
هبممد
اليوي

كممما أشممارت الممدول األا معا إىل اتيا همما عشممأن أ يممخل اضيممييادة الرتامرممخل مممن عمريممخل
الدورات لريية  ،1015-1011وكذا ممن النيمائل األلمع لرممستع اضيي عا م السماع ،
ت ييممي الي ماون واملسمماعدة عر م الص م يد الممدويل .وأ ممعت الممدول األا معا عأ يممخل مواصممرخل
ت الييا ات املشيكخل احلاليخل املعتبطخل عاملادة ال اشعة.

 -11وأك ممدت ال ممدول األام معا م ممن جدي ممد أ ي ممخل تة ممدت تة مماريع واني ممخل وا ممحخل وحم ممددة وت
الو املطروب عشأن تنييذ املادة ال اشعة عر حنو ما اتيب عريل ت املستع اضيي عا الساع .
 -11ومممن أجممل زيممادة ت ييممي أداء ن ممام اعممدة البيانممات لييس م اربممات وعممعون تبممادل املسمماعدة
والي اون ،أشارت المدول األامعا إىل أ يمخل تةيمي دراتمل الوظيييمخل وت ييمي ايميإدامل وحتسم تشمغيرل.
وأشممارت الممدول األا معا إىل أ يممخل مواصممرخل اضنييمماع عةاعممدة البيانممات وتويممي نطمماق هممذا اضنييمماع،
واي مميإدام اع ممدة البيان ممات لريويي ممب ع م ال ممعن والطر ممب ت ممال املس مماعدة اليةني ممخل ،وحتس م ت مموي
املس مماعدة والي مماون م ممن ل ممدل تيص مميل اض يياج ممات وحتدي ممد ال غم معات الةائم ممخل ييم مما يي ر ممب عالة ممدرة.
واتية الدول األاعا أيضاو عر أ يمخل ال ممل عنشمام عرم ت ييمي ايميإدام اعمدة عيانمات املسماعدة
والي مماون وإععازهمما عشممرتل أو ممع ت الصمميحخل العئيسمميخل لو ممدة دعم الينييممذ .وأشممارت الممدول األامعا
إىل أ يخل الن ع ت عام  1015ت أيباب رخل اييإدامها عغيخل تذليل ال ةبات احمليمرخل.
 -12ومممن أجممل زيممادة ت ييممي اجلهممود العاميممخل إىل ال مممل م ماو عر م ايمميهدا امل موارد وت بئيهمما،
أشارت الدول األاعا إىل أ يخل ما ير :
ت ييم م ممي الي م م مماون الم م ممدويل ت م م ممال تبم م ممادل امل م م ممدات وامل م م مواد وامل رومم م ممات ال رميم م ممخل
لأا
واليرتنولوجي ممخل ضي مميإدام ال وام ممل البرتييولوجي ممخل لالبيولوجي ممخلا واليرتس ممينات لألغم معان الس ممرميخل عرم م
أوي نطاق رتن ،ويةاو لرمادة ال اشعة من اضتيا يخل ،وعدم ا يصار هذا الي اون عر املوارد املاليخل؛

لبا مواصرخل ال مل م او من أجمل ايميهدا املموارد وت بئيهما ،مبما ييهما املموارد املاليمخل،
لسد ال غعات وتربيخل اض يياجات ييما خيص الي اون واملساعدة ،ض يميما ممن المدول امليةدممخل إىل
الدول األاعا الناميخل ،وكذلح اييرتشا خميرف يبل الي اون؛
لجا

اتباع هنل مسيدام ومني

واويل األجل ت توي الي اون واملساعدة؛

لدا املني ممخل امليبادلممخل مممن الي مماون الممدويل مممن أجممل م اجلممخل اض يياجممات ،مبمما ييهمما
احلاجخل إىل احلصول ت الو م املنايمب عرم ال ةما والرةا مات امليسمورة الرتريمخل ومما ييصمل هبما
من م دات اليشإيص والو ايخل وال دج؛
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لها المدور اهلمام المذي يسديممل الةطماع اممان ت نةممل اليرتنولوجيما وامل روممات ،واةموعممخل
الوايم م خل م ممن املن م ممات ال مميت ت م ممل عالي ممل دال ممل من وم ممخل األمم م امليح ممدة ت ممال الي مماون ال ممدويل
ذي الصرخل عاضتيا يخل؛
يرتم ممل الي مماون اا ريم م اجله ممود الواني ممخل عن ممد اض يض مماء ،وذل ممح مم م دو ت
لوا أن ّ
اليإيين اض يياا لرمواد الو ائيخل وال دجيخل.
 -14ومممن أجممل ت ييممي اجلهممود ملواجهممخل اليحممديات وال ةبممات المميت حتممول دون تطممويع الي مماون
واملسمماعدة واليبممادل عر م الص م يد الممدويل ت ميممدان ال رمموم واليرتنولوجيمما البيولوجيممخل ،مبمما ت ذلممح
امل ممدات وامل مواد ،وتسممإ ها لألغمعان السممرميخل عرتامممل اا يهمما ،وإجيمماد الويممائل املمرتنممخل لريغرممب
عر هذج اليحديات وال ةبات ،أشارت الدول األاعا إىل أ يخل ما ير :
جتنممب يممعن أي يممد و/أو حتديممد عر م عمريممات نةممل امل عيممخل ال رميممخل واليرتنولوجيمما
لأا
وامل دات واملواد ت إاار املادة ال اشعة ،ألغعان تيسب م أهدا وأ رتام اضتيا يخل؛
لبا مساعدة البردان ِ
املريمسمخل عرم تةمدت تيسم شمامل ض يياجا ما وحتديمد د يمب
لنوع الدع الذي يريب ا يياجا ا عر أيضل وجل؛
وأشممارت الممدول األا معا أيض ماو إىل أ يممخل مواصممرخل الن ممع ت هممذا املو مموع ،مبمما ت ذلممح
األ يخل احمليمرخل ليبادليخل تشغيل امل اي الين يميخل.
 -15ومن أجل مواصرخل اعيماد موعخل من اليداع احملددة لينييمذ املمادة ال اشمعة تنييمذاو كمامدو
وشممامدو ،مم ألممذ يم أ رتامهمما ت احلسممبان ،مبمما ت ذلممح تيسم الي مماون واملسمماعدة ،أشممارت
الدول األاعا إىل أ يخل ما ير ::
مواصممرخل اجلهممود الوانيممخل واا ريميممخل والدوليممخل ليبممادل امل ممدات واملمواد وامل رومممات
لأا
ال رمي ممخل واليرتنولوجي ممخل واليش ممارب وال ممدرو املسيإرص ممخل وأيض ممل املماري ممات والي ر ممي وامل ممار
اليةنيخل ،يضدو عن املوارد املاليخل؛
لبا وإتا ممخل الوصممول إىل املنشممورات ال رميممخل واحلممد مممن احلمواجي المميت قرتممن أن ت يممب
هذا الوصول ،م ل ترتاليف اضشياكات؛
لجا وتيس م نةممل امل مواد البيولوجيممخل وال ينممات وامل مواد اليشإيصمميخل ودلوهلمما ولعوجهمما
وجتهييها واليإرص منها ويةاو لرةوان واألن مخل الوانيخل ،وذلح ألغعان املواجهخل الصحيخل ال اممخل
واحليوانيخل والنباتيخل وغ ها من األغعان السرميخل.
 -16ومن أجل مواصمرخل ت ييمي اجلهمود اهلاديمخل إىل تنميمخل املموارد البشمعيخل ت ال رموم واليرتنولوجيمخل
البيولوجي ممخل ذات الص ممرخل عينيي ممذ اضتيا ي ممخل ،أ ممعت ال ممدول األام معا عأ ي ممخل الي مماون ال ممدويل ،عن ممد
الطرب ،ت اةاضت الياليخل:
عن م ماء موعم ممخل أوي م م مم ممن الةم ممدرات البش م معيخل تشم مممل ،ت رم ممخل أمم ممور ،ال ر م م
لأا
واليرتنولوجيا ،وإدارة السدمخل البيولوجيخل واألمن البيولوج  ،والي امل مم املمعن ،وذلمح ممن أجمل
تنييذ ي أ رتام اضتيا يخل عر الص يد الواين؛
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املدرب ،مبا يشممل ،سمب اض يضماء ،تموي
لبا اضييإدام الرتامل لنهل تدريب ِّ
تدريب حمر عدع من يات ومن مات وانيخل أو إ ريميخل؛
لجا توي يعن لريدريب وال مل ت أ دث اليرتنولوجيات ت اجلام مات ومسيسمات
البحوث ومعايب اانياج ،يضدو عن املإيربات امليةدمخل.

 -17ومممن أجممل مضمماعيخل اجلهممود اهلاديممخل إىل ت ييممي الةممدرات الوانيممخل واا ريميممخل والدوليممخل عممن
اعيمب الي مماون الممدويل لرحيرولممخل دون انطممدق عواممل عيولوجيممخل عشممرتل عع م أو مي مممد ،وكممذلح
ضكيشمما تيش م أم معان م ديممخل أو هشمممات عاأليممرحخل البيولوجيممخل ،واليصممدي لممذلح ،أشممارت
الدول األاعا إىل أ يخل األمور الياليخل ،عناء عر ارب الدولخل امليرةيخل وويةاو ض يياجا ا:
ج ل الةدرة عر الرتشف واملعا بمخل واليصمدي أك مع ي اليمخل و موة ،عويمائل منهما
لأا
املعا بخل البيولوجيمخل ت الميمن احلةيةم  ،وزيمادة ي اليمخل عمريمات اليشمإيص ،وإنشماء معاكمي ل مريمات
الطوارئ ذات م اي مي ار عريها؛

لبا تةاي امل رومات ذات الصرخل عشأن أمور منها اليعن واليحديات النا مخل عمن
أوجممل اليةممدم ت عرمموم احليمماة واليرتنولوجيمما البيولوجيممخل ،وتيش م األم معان ،والسممدمخل البيولوجيممخل،
والععايخل الصحيخل؛
لجا تممويع األدويممخل والرةا ممات الي الممخل مممن يممو الرتريممخل وامليسممورة الم من واملضمممونخل
اجلودة ،وعمريات اليشإيص وما ييصل عذلح من م دات ومواد لألغعان السرميخل.
وأشممارت الممدول األعضمماء أيض ماو إىل أ يممخل مواصممرخل الن ممع ت هممذا املو مموع ،مبمما ت ذلممح
البيئات اليت تيض إىل تطويع عمريات اليشإيص واملواد الو ائيخل وال دجيخل.
 -18ومممن أجممل مضمماعيخل اجلهممود العاميممخل إىل ت ييممي الي مماون الممدويل لضمممان إمرتانيممخل ايممييادة
ي الدول األاعا من يوائد اليطورات اليت تشهدها عروم احلياة ،أشمارت المدول األامعا إىل
أ يخل تسإ أوجمل اليةمدم احلدي مخل ت أممور منهما اليرتنولوجيمات اليمرتينيمخل وتطمويع وإنيماج الرةا مات
وترتنولوجي ممات ااني مماج البيول مموج  ،وامل ممدات ،والي ممدريب الية ممين ال مرم م والن ممعي ،مب مما ت ذل ممح
الصيانخل ،والصحخل والسدمخل املهنييمان ،لصماا املإيمربات ذات اض يمواء ال مايل ،عغيمخل ت ييمي الينميمخل
املسميدامخل لرمدول األامعا  ،مم معاعماة ا يياجمات البرمدان الناميممخل ت مواجهمخل اليحمديات املعتبطممخل
عاةال الصح .
 -19وإ عاراو عأ يخل الينسيب م املن مات الدوليخل واا ريميخل امل نيخل وغ ها ممن اجلهمات الياعرمخل
ذات الصممرخل ،ومم معاعمماة وضيممات اآلليممات الةائمممخل المميت أنشممأ ا ترممح املن مممات ،أشممارت الممدول
األاعا إىل أ يخل ما ير :
لأا

اضعيا عشرتل أكرب عدور اضتيا يخل؛

لبا الي اون والينسيب عرم حنمو أويمب عم المدول األامعا واملن ممات الدوليمخل ذات
الصرخل ،ويةاو لوضيخل كل منها.
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 -20وأشارت الدول األاعا إىل اتيا ها عر أ يخل مواصمرخل املنا شمات مول تنييمذ اضليياممات
مبوجممب املممادة ال اشممعة تنييممذاوكممامدو وي مماضو ،ت مموء أمممور منهمما خميرممف اض يا ممات المميت تيةممدم هبمما
الدول األاعا .

باء -ادتعراض التطورات الثاصلة

م داو العلم والتكنولوج ا ما يخص االت ا ة

 -21ددت الدول األاعا تطورات م ينخل دي ت ميمدان ال رم واليرتنولوجيما وقرتمن أن
تييممد اضتيا يممخل ،واتية م عر م احلاجممخل إىل تبممادل امل رومممات عشممأن هممذج اليطممورات ،مبمما ت ذلممح
حتس يه األمور الياليخل وترتنولوجيات تةصيها:
لأا

آليات اليوعخل؛

لبا نشموء املممعن ،وييممين أن ق ّرتممن ذلممح ممن اليصممدي عرم حنممو أيممعع ملسممببات
املعصد اجلديدة أو الناشئخل من جديد وو تداع مضادة هلا؛
لجا الييمماعدت ع م املضمميف ومسممببات املممعن ،المميت تيمميع يعص ماو جديممدة لرتشممف
املممعن ومعا بيممل وتشإيصممل ،مبمما ت ذلممح ج ممل إنيمماج الرةا ممات وال ةمما أعسممس وأيممعع وأرلممص
وأك ممع ياعريممخل؛ وحتديممد أهممدا مل اجلممخل املممعن أو الو ايممخل منممل؛ وإعطممال اآلليممات المميت تسمميإدمها
مسببات املعن لريهعب ممن ن مام املناعمخل اممان عاملضميف أو ت طيرمل؛ وحتديمد عواممل اليوعمخل ت
مسببات املعن الناشئخل؛ وتطويع لةا ات وعدجات وعمريات تشإيص حمددة عشرتل أكرب؛
لدا اليرتسينات ،ما يويع يبدو جديدة لرطب والبحوث ،م ل م اجلخل اض مطعاعات
ال صبيخل ال ضريخل وال دج الذي ي ةب الي عن ،يضدو عن اكيشا اليرتسينات وتشإصيها.
 -21وايي ع م الممدول األا معا خميرممف ترتنولوجيممات اليمرت م  ،ومنهمما م م دو أدوات تنةمميع
اجلينمموم ،وتشمممل ترممح املشمميةخل مممن "ن م املناعممخل" اجلعيوميممخل ،م ممل  ،CRISPR/CAS9يض مدو عممن
ترح املي رةخل عاليةدم املسيمع ت البيولوجيا اليكيبيخل.
 -22وايي ع الدول األامعا أيضماو أوجمل اليةمدم الناشمئخل عمن تةمارب اضليصاصمات ال رميمخل،
مبمما ت ذلممح البيولوجيمما والرتيميمماء واليرتنولوجيمما النانويممخل .وأشممارت الممدول األا معا إىل أ يممخل مواصممرخل
الن مع ت الرتيييمخل الميت قرتممن هبما تطبيمب أوجممل اليةمدم املمذكورة عرم اليممداع املضمادة الدياعيمخل ،واملدعممس
وامل دات الو ائيخل ،وإزالخل اليروث ،واليداع املضادة الطبيخل ،يضدو عن الرتشف واليشإيص.
 -24وأش ممارت ال ممدول األا م معا إىل أن ع م مض اليطم ممورات ال مميت ض ايي عا ممها ممد تم ممسول إىل
ايمميإدامات خماليممخل أل رتممام اضتيا يممخل ،ومممن ذلممح :إجيمماد كائنممات ع ممخل لبي ممخل جديممدة وم ديممخل
إىل ممد كبم ؛ وعع ممخل لديمما انيمماج اليرتسممينات والي ويممات أو غ همما مممن املمواد البيولوجيممخل المميت
قرتممن أن تسممبب األذ  .واتية م الممدول األا معا أيض ماو عر م أ يممخل تيس م أكمممل تبممادل رتممن
لريرتنولوجيات ذات الصرخل ي مما يرتمون ايميإدام همذج اليرتنولوجيمات ميماشمياو تامماو مم همد
اضتيا يخل السرم والغعن منها.
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 -25وأشممارت الممدول األا معا أيض ماو إىل أ يممخل مواصممرخل ايممي عان األعمممال املي رةممخل عالرتسممب
الوظيي والن ع ت ما قرتن أن ترتون هلا من آيار عر اضتيا يخل ت اضجيماعات املةبرخل.
 -26والبحوث اليت حتدَّد عأهنا ت رةاو يي رب عاضييإدام امليدوج غالبماو مما ترتمون ذات أ يمخل
يويخل لر ر والصحخل ال امخل واليراعخل ،وك او مما تسمه نيائشهما إيمهاماو ذا شمأن ت تويمي اعمدة
امل ممار مدم ممخل األه ممدا ال رمي ممخل والص ممحيخل .وأ ممعت ال ممدول األام معا ع ممأن حتدي ممد حب مموث ت م م
رةماو يي رممب عاضيمميإدام املمميدوج ض يممويع ،ت ممد ذاتممل ،تربيمعاو كاييماو حل ممع هممذج البحمموث أو احلممد
من تويعها أو من مواصريها .وحتديد ترح البحوث عذلح الوصف إمنا ييطرب إشعاياو وانياو أكرب
وتةييم ماو ت اوني ماو مس مين او لريوائممد واملإممااع احمليمرممخل هلممذج البحمموث .وأشممارت الممدول األا معا إىل
أ يممخل م اجلممخل ممما ي معتبس هبمما مممن خمممااع م ممن نا يممخل السممدمخل واألمممن ،يض مدو عممن إمرتممان إي مماءة
اييإدام نيائل البحوث واملنيشات .وأشارت الدول األاعا أيضماو إىل أ يمخل مواصمرخل النةماش ت
اجيماعممات مةبرممخل ممول معا بممخل البحمموث المميت حتممدد عأهنمما ت م رة ماو يي رممب عاضيمميإدام املمميدوج،
مبا ت ذلح اعيماد هنل م ينخل ليحديد امل اي ذات الصرخل؛ وتةيي املإااع واليوائمد املمرتنمخل عرم
السواء ،واليإييف من املإااع اليت يي حتديدها.
 -27وأشممارت الممدول األامعا إىل أ يممخل و م مممدونات يممرو اوعيممخل منوذجيممخل .وأ ممعت عممأن
مممدونات السممرو  ،وإن كانم مممن اليصممان الممدول األامعا  ،تشممش عرم اتبمماع يممرو عرمم
مسسول إذ تساعد عر م اجلخل خمااع ا يمال اييإدام نمواتل حبموث عرموم احليماة احلماق األذ
عممالغ  .وتسمماعد واعممد السممرو  ،مبمما ييهمما ترممح المميت تض م ها وتسمميإدمها املن مممات واملسيسممات
ال رميخل ،ت تسريس الضموء عرم مسمسوليخل يمعاد ال رمماء عمن الن مع ت ال وا مب احمليمرمخل ل مرهم ،
السممربيخل منهمما وااجياعيممخل عر م الس مواء .وينبغ م أن تيشنممب مممدونات واعممد السممرو ذات الصممرخل
و أيخل يود ض مربر هلا عرم تبمادل اضكيشمايات ال رميمخل الميت تييمب مم أهمدا اضتيا يمخل والميت
هلا ما يربرها ألغعان و ائيخل أو عدجيخل أو غ ذلح من األغعان السرميخل.
 -28ومممن أجممل مضمماعيخل اجلهممود املي رةممخل عممالي ةيف واليوعيممخل عشممأن خمممااع ويوائممد عرمموم احليمماة
واليرتنولوجيا األ يائيخل ،أشارت الدول األاعا إىل أ يخل ما ير :
لأا
ييما ينب ال رماء؛

مواصرخل ال مل ،عصورة اعيمخل ويعديمخل ،عرم إجيماد يةايمخل مسمسوليخل وأممن عيولموج

لبا واضيييادة الرتامرخل ،عر املسيو الواين ،من ال رماء الذين يضطر ون جبهود
الي ةيممف واليوعيممخل ،مممن أجممل حتديممد أوجممل اليةممدم والةضممايا ذات الصممرخل ،وإعةمماء األاممع الةانونيممخل
والين يميخل الوانيخل مواكبخل أل داث اليطورات.
 -29وأشارت الدول األاعا إىل أ يخل مواصمرخل النةماش ت اجيماعمات مةبرمخل عشمأن اليةمارب
ع ميدا البيولوجيا والرتيمياء وغ ا من اضليصاصات ال رميخل.
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 -40وإ معاراو عأ يممخل ايممي عان اليطممورات ال رميممخل واليرتنولوجيممخل ذات الصممرخل عاضتيا يممخل ايي عا ماو
د ية ماو وي مماضو ،ومواكبممخل اليغ م ات الس معي خل ت اائيممخل واي م خل مممن امليممادين ،واييرتشمما يممعن ت ييممي
الي مماون وتةايم اليرتنولوجيمما المميت ممددها ايممي عان مممن ذلممح الةبيممل ،أكممدت الممدول األامعا مممن
جديم ممد أ يم ممخل مواصم ممرخل الن م ممع ،ت اجيماعم ممات مةبرم ممخل ،ت األيم مماليب الم مميت قرتم ممن هبم مما زيم ممادة ت ييم ممي
اضيممي عان ال رم م  .وت هممذا السممياق ،جممع اليشممديد عر م الممدور اهلممام الممذي يضممطر عممل ام مرباء
الوانيون ت اجيماع امرباء وعر أ يخل تةدت اليربعات لربنامل الععايخل من أجل تيس مشاركيه .

ج م -تع ي التن ذ عل الصع د الوطن
 -41أشمارت الممدول األامعا إىل الييامهمما الةممانو  ،ويةماو ل مريا مما الديميوريخل ،عاختمماذ أي تممداع
ضزمخل حل ع ومن اييحداث األيرحخل البيولوجيخل أو إنياجها أو ختيينهما أو ياز ما أو اض ييماظ هبما
ومن نةرها إىل أي مسيييد كان ،عصمورة مباشمعة أو غم مباشمعة ،وعمدم الةيمام عأيمخل ويميرخل مبسماعدة
أي دولخل أو موعمخل دول أو من ممات دوليمخل عرم تصمني ترمح األيمرحخل أو احلصمول عريهما عطعيةمخل
ألع أو تششي ها أو ها عر ذلح.
 -41وذ ّك معت ال ممدول األا معا عاتيا ه مما عر م مواص ممرخل ال م ممل م ممن أج ممل ت يي ممي الينيي ممذ عر م
الص م يد الممواين ،م م معاعمماة اضليديممات ت ال ممعو الوانيممخل وال مريممات الةانونيممخل والديمميوريخل.
واتية م عر م ممعورة مواصممرخل الينييممذ عر م الص م يد الممواين مممن لممدل الربنممامل احلممايل ملمما ع م
الممدورات هبممد ت ييممي الي مماون اا ريمم ودون اا ريمم مممن أجممل زيممادة المموع عاضتيا يممخل وت ييممي
املنا شممات اا ريميممخل عشممأن موا ممي الربنممامل احلممايل ملمما ع م الممدورات .ويممرم عأ يممخل مواصممرخل
اليوي ت الييا ات املشيكخل احلاليخل امليصرخل عالينييذ عر الص يد الواين.
 -42وأشارت الدول األاعا إىل أ يخل مواصرخل و تداع ا اممخل ت ماون عرم الصم يد المدويل
وية ماو لرمممادة ال اشممعة ،واضيممييادة مممن ذلممح الي مماون مممن أجممل ت ييممي تنييممذ اضتيا يممخل .وأشممارت إىل
أ يممخل هممذا الي مماون الممدويل الممذي يشمممل مماضت الصممحخل ال امممخل والينميممخل اضجيماعيممخل  -اض يصمماديخل
والسممدمخل البيولوجيممخل واألمممن البيولمموج  ،وكممذلح الةممدرات الوانيممخل عر م من م اليهديممدات البيولوجيممخل
وكشيها واليصدي هلا.
 -44ومممن أجممل مواصممرخل م اجلممخل موعممخل مممن اليممداع احملممددة لينييممذ اضتيا يممخل تنييممذهاو كممامدو
وشامدو ،وض ييما املادتان ال ال خل والعاع خل منها ،أشارت المدول األامعا إىل أ يمخل األممور الياليمخل،
رهناو عاض يياجات وال عو الوانيخل وويةاو لرةوان واألن مخل الوانيخل:
اليشعي ات والروائع واليداع ااداريخل؛ واآلليات الوانيمخل ملعا بمخل السمدمخل البيولوجيمخل
لأا
واألمن البيولوج ؛ والع اعخل عر الصمادرات الوانيمخل؛ ومعا بمخل األممعان والةمدرة عرم م اجلمخل تيشميها؛
واليتيبممات اماصممخل مبعا بممخل تةممدم ال رمموم وايممي عان اليطممورات ت ممال ال ر م واليرتنولوجيمما؛ واجلهممود
اليعوي ممخل وزي ممادة ال مموع ؛ والة ممدرة عرم م املس مماعدة واحلماي ممخل م ممن أج ممل اليص ممدي لدي مميإدام امليع مموم
لأليرحخل واليرتسينات البيولوجيخل؛ وتبادل امل رومات وتةدت تةاريع منب ةخل عمن ممستعات اضيمي عان؛
واختاذ تعتيبات لبناء الةدرات من أجل اضييإدام السرم ؛
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لبا

تدعي املسيسات الوانيخل اليت تسدي دوراو ت الينييذ عر الص يد الواين؛

لجا تبممادل األيرتممار عممما قرتممن أن تيإممذج الممدول األا معا م من تممداع ومبممادرات
إ اييخل عر الص يد الواين لييادة الموع واليهم  ،وحتسم الي ماون والةمدرة عرم الصم يد احملرم ،
واضيييادة من أيضل املماريات.
 -45وذ ّكعت الدول األامعا عمأن املمستع اضيي عا م السماع دعما يم المدول األامعا إىل
اختاذ اليداع املنايبخل مبا ت ذلح يعن ر اعخل ي الخل عر الصادرات الوانيخل ،من أجل تنييذ املمادة
ال ال خل ،يبح اختاذ تداع  ،منها ما ير :
لأا
لربردان األلع ؛

عدم تششي اليطويع اليشاري لرصناعات وض إعا مخل الينميمخل اض يصماديخل املشمعوعخل

لبا عممدم تنمماول إض ع ممض احلمماضت الةرير مخل ال مميت يوجممد ييهمما ا يمممال غ م مةب ممول
حلع اانياج حنو أنشطخل حم ورة؛
لجا

تناول عمريات نةل البضائ املرمويخل وغ املرمويخل؛

لدا و وان ولوائع تنشئ يرطات انونيخل وعةوعات منايبخل ،وإجمعاءات وآليمات
لرينييذ واانياذ ،و ائمخل عماملواد اما م خل لرمعا بمخل ،ويمعن أنمواع ممن الع اعمخل عرم اليرتنولوجيما املعتبطمخل
مباش ممعة ع مماملواد املدرج ممخل ت الةائم ممخل ،و رتم م عم مموم  ،واليواص ممل املن ممي مم م ع مما عر مموم احلي مماة
وصناعخل اليرتنولوجيا البيولوجيخل؛
لها م ألذ امل رومات املي رةخل عاضنيشار ت اضعيبار ،م ىن النةل من يو ممد
مدءمخل اضيي مال النهائ امل رن ،وتةيي اضيي مال النهائ  ،ودور الويطاء.
 -46ومممن أجممل مضمماعيخل اجلهممود اهلاديممخل إىل ت ييممي الينييممذ عر م الص م يد الممواين ،ومواصممرخل
تةاي م أيضممل املماريممات وام مربات ،م م ألممذ الي موارق ت ال ممعو الوانيممخل وال مريممات الةانونيممخل
والدييوريخل ت احلسبان ،أشارت الدول األاعا إىل أ يخل ما ير :
تةممدت م رومممات عممن احلالممخل العاهنممخل جلهممود الينييممذ مممن لممدل تةاي م أ ممدث
لأا
امل رومات عن تداع ها اليشعي يخل وااداريخل وغ ها من اليداع الوانيخل؛
لبا مواصممرخل حتس م وحتممديو تممداول امل رومممات املةدمممخل مممن الممدول األا معا عممن
تنييذها اضتيا يخل عر الص يد الواين؛
لجا
لدا

مواصرخل ت ييي املسيسات الوانيخل اليت تسدي دوراو ت الينييذ عر الص يد الواين؛
زيادة الينسيب الواين ع املسيسات املرتريخل عرنياذ الةانون؛

لها مواصممرخل ال مممل عر م زيممادة املشمماركخل ت تممداع عنمماء ال ةممخل ،عويممائل منهمما اتبمماع
هنل تدرجي اوع ييول حتديد امل و ات والص وعات اليت ت ين املشاركخل ،سمب اض يضماء،
وكذلح عيحديد يعن املساعدة وال عون امليا خل ملساعدة الدول األاعا عر املشاركخل.
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 -47وأ عت الدول األاعا عأ يخل الي ماون عرم الصم يد اا ريمم ودون اا ريمم ت املسماعدة
عرم الينييممذ عرم الصم يد الممواين مممن لممدل تةايم اممربات ت هممذا اةممال وحتديممد يممبل وويممائل
إ مماييخل لي يي ممي ه ممذا الينيي ممذ .وأش ممارت ال ممدول األا م معا إىل أ ي ممخل تب ممادل أيض ممل املماري ممات م م م
املن مات اا ريميخل ودون اا ريميخل ذات الصرخل وايميإدام همذج املن ممات ،سمب اض يضماء وويةماو
لوضيا ا ،لي ييمي المععس الشمبرت والي ماون والينسميب ،وعنماء الةمدرات ،يضمدو عمن دعم اليمدريب وعنماء
الةممدرات البشمعيخل عرم الصم يدين الممواين واحملرم  .وأشممادت الممدول األامعا عالممدول األامعا المميت
ش ممعع ت إ ام ممخل م ممل ه ممذا الي مماون وأش ممارت إىل أ ي ممخل دعم م ه ممذا الي مماون ماليم ماو ،ي م مما أمرت ممن،
أو ت يييج عر حنو آلع.
 -48ومن أجل مضاعيخل اجلهود اهلاديخل إىل اليإييف من املإااع البيولوجيمخل ،أشمارت المدول
األامعا إىل أ يممخل زيممادة المموع لممد يم اجلهممات ذات الصممرخل ،مممن عممامر ومن مممات ،ويةماو
لرةوان والن الوانيخل.
 -49وأش ممارت ال ممدول األام معا إىل أ ي ممخل مواص ممرخل النة مماش عش ممأن ت يي ممي تنيي ممذ اضتيا ي ممخل عرم م
الص يد الواين ،مبا ت ذلح ت وء خميرف اض يا ات املةدمخل من الدول األاعا .

دال -ك ة تع ي تن ذ المادع السابعة بماا ا كلاك النظار ا ااجاراءات وا ل اات
الت ص ل ة لتو ر المساعدع والتعاوو م جا ب الدول األطراف
 -50أكدت الدول األاعا من جديد أن الدول األامعا تيحممل مسمسوليخل تموي املسماعدة
والينسميب مم املن مممات ذات الصمرخل ت الممخل اضيمميإدام امليعموم أليممرحخل عيولوجيممخل أو ترتسممينيخل.
وأكممدت الممدول األا معا مممن جديممد الي هممد الممذي دمي مل كممل دولممخل مممن دول األا معا عيمموي
املساعدة أو الدع ويةاو ملي اق األم امليحدة إىل أيخل دولخل امع تطرمب ذلمح ،إذا مما معر رمس
األمن أن ترح الدولخل الطع د ت ع مطع نييشخل حلدوث انيها لدتيا يخل.
 -51وع م ممد أن ن م ممعت الم ممدول األا م معا ت اضتيا م ممات ذات الصم ممرخل الم مميت ض اليوصم ممل إليهم مما ت
املستعات اضيي عا يخل املا يخل والييا ات املشيكخل اليت ض اليوصل إليها ت اجيماعات يماعةخل لرمدول
األا معا تي ر ممب عامل ممادة الس مماع خل ،مب مما ت ذل ممح إمرتاني ممخل أن تة ممدم ال ممدول األام معا  ،عن ممد الطر ممب،
مسماعدة اارئمخل ت الو م املنايمب عسمبب الضمعورات اانسمانيخل ،ري مما ين مع رمس األممن ت اختمماذ
عار ،أشارت الدول األاعا إىل أن تأهمب المدول األامعا عرم الصم يد المواين يسماه ت ت ييمي
الة ممدرات الدولي ممخل ت ممال اليص ممدي حل مماضت تيش م م األم م معان ،مب مما ت ذل ممح تر ممح النا ممخل عم ممن
اضييإدام امليعوم أليرحخل عيولوجيخل أو ترتسينيخل ،وإجعاء حتةيب عشأهنا واليإييف من آيارها.
 -51وأ ممعت الممدول األامعا عوجممود عممدد مممن اليحممديات أمممام ت ييممي تنييممذ املممادة السمماع خل ،مممن
دون شعوم مسبةخل عشأن اييإدام هذج املادة .ولذلح أ معت عأ يمخل مواصمرخل الن مع ت عمام 1015
ت ترح اليحديات وت يبل اهبيها.
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 -52وإ معاراو عرمرتاني ممخل أن تي ممعن دول ممخل اممع م مما مط ممع نمماج ع ممن أنشممطخل حم ممورة مبوج ممب
اضتيا يمخل وأن ت شمي ،مبواردهما وويمائرها الوانيمخل عمن اهبمخل ذلمح امطمع وأن حتيماج إىل مسمماعدة،
أشارت الدول األاعا إىل أ يخل أن تنما ش ت عمام  1015مما قرتمن أن حتيماج إليمل ترمح الدولمخل
من مساعدة.
 -54وذ ّكعت المدول األامعا عمأن تأهمب الدولمخل الطمع عرم الصم يد المواين يسماه ت ت ييمي
الةدرات الدوليخل لريصدي حلاضت تيش األمعان النا خل عن اضييإدام امليعوم أليرحخل عيولوجيمخل
أو ترتسينيخل وإجعاء حتةيةمات عشمأهنا واليإييمف ممن أيعهما ،يأشمارت إىل أ يمخل الةيمام ،عرم الصم يد
الواين ،مبا ير :
الن ع ت مما قرتمن ي رمل مل اجلمخل ديمد عايميإدام أيمرحخل عيولوجيمخل أو ترتسمينيخل
لأا
أو اييإدام ي ر هلا ،عيحديد أنواع املساعدة اليت قرتن أن تطرب من المدول األامعا األلمع
واملن مات الدوليخل وحتديد اجلهخل اليت قرتن أن تةدمها ،وحتديد أيخل عةبات تواجل توي ها؛
لبا تأم درات وانيخل ي الخل ،مبا ت ذلح عويائل منها اييإدام اليحرميدت الميت
ترتشف ال غعات وامطس الوانيخل ،سب اض يضاء؛
لجا توي درات كشف ويخل ،مبا ت ذلح ملعا بمخل األممعان ،وأويمام مهيمأة ت اةمال
الصمح  ،واليبمارات تشإيصميخل يمعي خل وي المخل يايماو إىل الرتريمخل ،وريم د يمب ملوا م املمعن ،يضمدو
عن تداع مضادة منايبخل وليارات عشأن اان اش وايييادة الو الطبي وإزالخل اليروث؛
لدا الةيام ،عر النحمو املنايمب ،عةيمادة ومعا بمخل وتنسميب اليإطميس واضيميشاعخل عرم
مسمميو األجهممية احلرتوميممخل ،يض مدو عممن مشمماركخل مسيسممات مي ممددة لممدل املممدة المميت تسمميغع ها
جهود ااجاعخل؛
لها

الةيام عأنشطخل تدريب مني مخل لي ييي الةدرات الوانيخل.

 -55وذ ّكعت الدول األاعا عأ يخل زيادة الةدرات ذات الصرخل وت ييي املوارد البشمعيخل وتةايم
املماريات املنايبخل والي الخل ،يأشمارت إىل أ يمخل الي ماون عرم عنماء الةمدرات الوانيمخل ذات الصمرخل،
مبا ت ذلح:
تيس م أكمممل تبممادل رتممن لرم ممدات وامل مواد وامل رومممات ال رميممخل واليرتنولوجيممخل
لأا
لرو ايخل من ايميإدام األيمرحخل البيولوجيمخل واليرتسمينيخل واليصمدي لمل ،وإعطماء احلمب ت املشماركخل ت
ذلح اليبادل؛
لبا تيادي ازدواجيخل اجلهود والةدرات الةائمخل ،ومعاعماة اليموارق ت الةموان والمن
الوانيخل وااجعاءات الدييوريخل؛
لجا تةاي امربات واليشارب واليرتنولوجيما واملموارد ممن أجمل عنماء الةمدرات لرو ايمخل
من األيرحخل البيولوجيخل واليرتسينيخل ومدمخل األغعان غ احمل ورة مبوجب اضتيا يخل؛
لدا
14

ال مل م املن مات الدوليخل املإيصخل من أجل عناء الةدرات الوانيخل ذات الصرخل؛
GE.14-24631

BWC/MSP/2014/5

لها أن اليأهممب عر م الص م يد الممواين يسمماه ت ت ييممي الةممدرات الدوليممخل لريصممدي
حل مماضت تيش م األم معان ،مب مما ييه مما تر ممح النا ممخل ع ممن اضي مميإدام امليع مموم لألي ممرحخل البيولوجي ممخل
أو اليرتسينيخل ،وإجعاء حتةيةات عشأهنا واليإييف من آيارها .وأشارت الدول األاعا إىل وجود
يموارق ييممما عم الممدول األامعا مممن يممو مسمميو تنمييهمما و ممدرا ا الوانيممخل ومواردهمما وأن هممذج
الي موارق تممسيع عر م الةممدرة الوانيممخل والدوليممخل لريصممدي عشممرتل ي ممال لديمميإدام امليعمموم لرسممدن
البيولوج أو اليرتسيين .وشش الدول األاعا الدول املةيدرة من عينها عرم مسماعدة المدول
األاعا األلع  ،عند الطرب ،عر عناء در ا ذات الصرخل.
 -56وإ معاراو عممأن أي ممدث يي رممب عاملممادة السمماع خل هممو أك ممع مممن الممخل اارئممخل تي رممب حبي موان
أو عنبات أو عالصحخل ال امخل ،وعأنل ض توجد من اضتيا يخل آليمخل مسيسميخل لرةيمام عاألنشمطخل ذات
الصرخل ،أشارت الدول األاعا إىل أ يخل ما ير :
ت ممال اض يش مماج هب ممذج امل ممادة ،أن ت مميمرتن األمم م امليح ممدة م ممن الةي ممام ع ممدور
لأا
تنسية ت توي املساعدة ،مبساعدة من الدول األامعا  ،وكمذلح ممن املن ممات احلرتوميمخل الدوليمخل
املناي ممبخل ،ويةم ماو لوضي ممخل ك ممل منه مما ،م ممل من م ممخل الص ممحخل ال املي ممخل ،واملن م ممخل ال املي ممخل لص ممحخل احليم موان،
ومن مخل األم امليحدة لألغذيخل واليراعخل لالياوا ،واضتيا يخل الدوليخل حلمايخل النباتات .وأشمارت المدول
األا معا إىل أ يممخل مواصممرخل احل موار عشممأن ويممائل الينسمميب املنايممبخل ع م الممدول األا معا واملن مممات
الدوليخل ذات الصرخل؛
مان يام تنسيب وت ماون ي مال مم املن ممات الدوليمخل ذات الصمرخل وييمما عينهما،
لبا
ويةاو لوضيا ا وعناءو عر ارب الدولخل الطع .

 -57ولممد الن ممع ت آليممخل ليةممدت مسمماعدة ذات صممرخل عاملممادة السمماع خل ،ذ ّكممعت الممدول األامعا
عاحلاجخل إىل إجعاءات وا حخل ليةدت اربات املسماعدة أو لريصمدي حلالمخل ايميإدام ميعموم أليمرحخل
عيولوجيممخل أو ترتسممينيخل .وأشممارت الممدول األا معا إىل أ يممخل الن ممع ت عممام  1015ت أمممور منهمما
نوع امل رومات اليت قرتن تةدقها.
 -58واتية م م ال ممدول األا م معا أيض م ماو عر م م أ ي م مخل أن تواص ممل ت ع ممام  1015حب ممو ت يي ممي
إجعاءات وآليات تةدت املساعدة ،مبا ت ذلح ما ير :
و

لأا
ائمخل هبا؛

م رومات عن أنواع املساعدة الميت قرتمن أن تةمدمها المدول األامعا  ،وجمدو

لبا مص ممع عيان ممات ييض مممن م روم ممات ميا ممخل عرنم ماو عش ممأن وي ممائل احلماي ممخل م ممن
األيرحخل البيولوجيخل واليرتسينيخل وأياليب اليصدي هلا؛
لجا إجعاءات ،أو مدونات يرو  ،ليوي ويائل احلمايخل لردولخل الطع الطالبخل من
اييإدام األيرحخل البيولوجيخل واليرتسينيخل وويائل اليصدي هلا؛
لدا
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لها عنمماء ممدرات املن مممات اا ريميممخل ودون اا ريميممخل الدوليممخل المميت هلمما وضيممات ذات
صرخل ،وذلح م دو ممن لمدل الةيمام عيممارين مشميكخل وعةمد رةمات عممل وتمدريب ،مبما ت ذلمح
اييإدام كعايات الي ري االرتيو .
 -59وأكممدت الممدول األامعا مممن جديممد أ يممخل مواصممرخل املنا شممات املي رةممخل عي ييممي املممادة السمماع خل،
وألذ الدرو املسيإرصخل من مرتايحخل األمعان امل ديخل ،م ل إيبوض ،ت اضعيبار.

هاء -الخطوات األزرى
 -60رأت الدول األاعا كذلح أهنا قرتن ،لد تنييمذ الييا مات وااجمعاءات املشمار إليهما
أعدج ،أن تألذ ت اضعيبار ،ويةاو لر عو وال مريات الدييوريخل والةانونيخل لرتل منها ،الدرو ،
واملن ممورات واليوص ميات ،واضيممينياجات ،واملةي ممات املسمميمدة مممن ال ممعون والبيانممات وور ممات
ال مل واملمدالدت الميت صمدرت عمن الويمود عشمأن املوا مي يمد النةماش ت اجيمماع اممرباء ،كمما
هم م م واردة ت املعي م ممب األول م م ممن تةعي م ممع اجيم م مماع امم م مرباء لBWC/MSP/2014/MX/3ا ،وك م ممذلح
لدصمخل همذج اضعيبمارات والمدرو واملن مورات واليوصميات واضيمينياجات واملةي مات المواردة ت
الوييةممخل  ،BWC/MSP/2014/L.1املعيةممخل هبممذا اليةعيممع عوصمميها املعيممب األول .و يرتممن هممذا املعيممب
مطعو او ضعيمادج كمحصرخل لدجيماع ،ولذلح ينا ش لمذلح اهلمد  .وعريمل ،يمي اضتيماق
عر املعيب وعاليايل ،ليس لل و .
 -61وشش الدول األاعا عر مواصمرخل تةايم امل روممات ت اضجيماعمات املةبرمخل لربنمامل
مما عم الممدورات مول أيممخل إجمعاءات أو تممداع أو لطموات ألممع اختممذ ا عشمأن الةضممايا يممد الن ممع
ت ععنممامل ممما ع م الممدورات ،وذلممح عغيممخل زيممادة اليه م املشممي وال مممل الي ممال وتيس م ن ممع امل مستع
اضيي عا م ال ممامن ت عمممل وحمصممرخل هممذج اضجيماعممات واختمماذج معاراو عشممأن أيممخل إجمعاءات إ مماييخل،
ويةاو ملةعر املستع اضيي عا الساع ل ،BWC/CONF.VII/7اجليء ال الو ،اليةعة 15ا.
 -61وايي عن اجيماع الدول األاعا اليةدم احملعز ت حتةيب عامليخل اضتيا يخل ون ع ت تةعيمع
العئيس عن األنشطخل اهلاديخل إىل حتةيب ال امليخل ل BWC/MSP/2014/3وAdd.1ا يضدو عن اليةاريع
املةدمخل من الدول األاعا عشأن األنشطخل الميت امم هبما ممن أجمل ت ييمي عامليمخل اضتيا يمخل .ور مب
اضجيماع عريمداع ميامنمار صمح تصمديةها ،وعمذلح عرمف عمدد المدول األامعا ت اضتيا يمخل .171
وأعممادت الممدول األا معا تأكيممد األ يممخل اماصممخل ل امليممخل اضتيا يممخل و م ت هممذا الصممدد الممدول
املو ممخل عرم اليصممديب عرم اضتيا يممخل دون إعطمماء ،كممما م الممدول المميت تو م عرم اضتيا يممخل
عر م م اضنض مممام إليه مما دون إعط مماء .وت ه ممذا الس ممياق ،أ ممام اضجيم مماع عرم م ماو عية مماريع ال ممدول
األاعا  ،ودعا ي المدول األامعا إىل مواصمرخل ت ييمي عامليمخل اضتيا يمخل وإىل دعم األنشمطخل الميت
ية مموم هبم مما ال م معئيس لي ييم ممي عاملي ممخل اضتيا يم ممخل عم ممدع مم ممن و م ممدة دع م م الينييم ممذ ،وية م ماو ملةم ممعر املم ممستع
اضيي عا الساع .
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 -62ون م ممع اجيمم مماع الم ممدول األا م معا ت تةعيم ممع و م ممدة دع م م الينييم ممذ
وCorr.1ا وأ ممام اضجيممماع عرمماو عمماليةعيع وأعممعب عممن ارتيا ممل لر مممل الممذي امم عممل الو ممدة.
ودعما اضجيممماع المدول األامعا إىل مواصممرخل األعممال عرم حنم دو وييممب مم و مدة دعم الينييممذ ت
تنييذ مهام وضييها ،ويةاو ملةعر املستع اضيي عا الساع .

 -64ون ممع اجيممماع الممدول األا معا ت اليتيبممات اماصممخل عاجيممماع ام مرباء واجيممماع الممدول
األامعا ت عمام  .1015و ممعر اضجيمماع أن ي ةممد اجيمماع اممرباء ت جنيممف ت اليمية مممن 10
إىل  14آب/أغسممطس  1015وأن ي ةممد اجيممماع الممدول األامعا ت جنيممف ت اليممية مممن 14
إىل  18كانون األول/ديسمرب  .1015وأيد اضجيماع تعشيع موعمخل عكمخل عمدم اضحنيماز ودول
ألممع السمميد مممازضن حممممد ،يممي ماليييمما ،رئيسماو ضجيممماع اممرباء واجيممماع الممدول األا معا ت
عام  ،1015وتعشيع موعخل الدول الغععيخل السيد هينح كور يمان ديمع كوايم  ،السمي واملم مل
الممدائ هلولنممدا لممد مممستع نمميع السممدن ،و موعممخل الممدول الشممع يخل السمميد غيممورغ مولنممار ،السممي
واملم ممل ال ممدائ ل مموزيع لارجي ممخل هنغاري مما لش ممسون معا ب ممخل اليس ممرع ون مميع الس ممدن وع ممدم اضنيش ممار،
كنائب لرعئيس.

زامسا -الوثائق
 -65تعد ائممخل الويمائب الع يمخل ضجيمماع المدول األامعا  ،مبما ييهما ور مات ال ممل املةدممخل ممن
الدول األاعا  ،ت املعيب ال ا هلذا اليةعيع .و يم الويمائب املدرجمخل ت همذج الةائممخل ميا مخل عرم
املو م الشممبرت لو ممدة دعم الينييممذ  http://www.unog.ch/bwcومممن لممدل ن ممام الويممائب الع يممخل
لألم امليحدة لODSا عر املو .http://documents.un.org

داددا -ازتتام اجتماع الدول األطراف
 -66عممدأ اجيممماع الممدول األا معا جرسمميل امياميممخل ت السمماعخل الساديممخل مسمماءو ت  5كممانون
األول/ديسمممرب  ،1014مم تع ممخل يوريممخل إىل يم الرغممات الع يممخل لألمم امليحممدة .وعممدأ عاعيممماد
تةعيعج ت الساعخل الساديخل والنصف مساءو .ولدل اعيمماد اليةعيمع ،تسميإدم يمو اانرتريييمخل
كرغخل عمل .و تويع تع خل يوريخل عالرغات الع يخل األلع لألم امليحدة.
 -67واعيمم ممد اجيمم مماع الم ممدول األا م معا ت جرسم مميل امياميم ممخل امل ةم ممودة ت  5كم ممانون األول/
ديسمممرب  1014تةعيممعج عيوايممب اآلراء ،عر م النحممو ال موارد ت الوييةممخل ،BWC/MSP/2014/CRP.4
عصيغيها امل دلخل شيوياو ،عر أن يصدر عوصيل الوييةخل .BWC/MSP/2014/5
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المر ق األول
تول ف االعتبارات والدروس ووجهاات النظار والتوصا ات واالداتنتاجات
والمقترحا ا ااات المسا ا ااتمدع م ا ا ا العا ا ااروض والب ا ا ا ااات وور ا ا ااات العما ا اات
والمدازالت بشأو المواض ك د البثث اجتماع الخبراء
 -1ليي ممادي اليرتم معار ،تعك ممي ه ممذج الويية ممخل عرم م املم مواد اجلدي ممدة ال مميت نو شم م ت اجيم مماع امم مرباء
ل ممام  ،1014وض تيضمممن امليمماهي المميت وردت ت توليممف عممام  1012لان ممع ،BWC/MSP/2013/5
املعيب األولا وت توليف عام  1011لان ع  ،BWC/MSP/2012/5املعيب األولا.

أوالا -التعا اااوو والمسا اااعدع ما ااك الترك ا ا بوج ا ا زا ااا
والمساعدع بموجب المادع العاشرع

عل ا ا تع ي ا ا التعا اااوو

ألف -التقااارير المقدمااة م ا الاادول األط اراف بشااأو تن ااذ المااادع العاشاارع والتقااارير
المقدمااة م ا وحاادع دعاام التن ااذ بشااأو تشااا ت ظااام اعاادع الب ا ااات لتسااه ت
طلبات وعروض المساعدع
 -1ذ ّكعت الدول األاعا عأ يخل اليةماريع الميت تةمدمها المدول األامعا عمن تنييمذها لرممادة
ال اش ممعة يد م م أن ممل ية ممدم ه ممذج الية مماريع ممل اآلن ي ممو ع ممدد ري ممل ج ممداو م ممن ال ممدول
املييد من الدول األاعا عر تةدت تةاريع وانيمخل وا محخل وحممددة وت األجمل
األاعا  ،و
احملدد.
 -2وعغيمخل زيمادة ي اليمخل أداء ن مام اعمدة البيانمات ليسمهيل اربمات وعمعون تبمادل املسمماعدة
والي اون ،أشارت الدول األاعا إىل أ يمخل تةيمي دراتمل الوظيييمخل وت ييمي اضيمييادة منمل وحتسم
تشغيرل .وينبغ لردول األاعا :
لأا

مواصرخل اييإدام اعدة البيانات وتويي هذا اضييإدام؛

لبا تةص م ويممائل أك ممع ي اليممخل لري م انيبمماج الممدول األا معا املهيمممخل عر م وجممل
اض يمال إىل ععون املساعدة؛
لجا اليوييب ع ال عن والطرب امان عاملساعدة اليةنيخل ،عيةيمي األنشمطخل الةائممخل
ومةاعريها م اربات املساعدة.
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باء -التثاديات والعقبااات التا تثااول دوو تطااوير التعاااوو والمساااعدع والتبااادل علا
م داو العلوم والتكنولوج ا الب ولوج ة
الصع د الدول
 -4من أجل مضاعيخل اجلهود لريصدي لريحديات وال ةبمات الميت حتمول دون تطمويع الي ماون
واملسمماعدة واليبممادل عر م الص م يد الممدويل ت ميممدان ال رمموم واليرتنولوجيمما البيولوجيممخل ،مبمما ت ذلممح
امل ممدات واملم مواد املإصص ممخل لألغم معان الس ممرميخل ،أ صم م تط ممويع رت ممن ،وإجي مماد الوي ممائل املمرتن ممخل
لريغرب عر ترح اليحديات وال ةبات ،ينبغ لردول األاعا :
أن تيشنم ممب يم ممعن يم ممود و/أو م ممدود عر م م عمريم ممات نةم ممل امل م ممار ال رميم ممخل
لأا
واليرتنولوجيا وامل دات واملواد اليت تي مبةيض املمادة ال اشمعة والميت تيماشم أغعا مها مم أهمدا
اضتيا يخل وأ رتامها؛
لبا
أهدا اضتيا يخل؛

أن تض مممن أن ترت ممون املس مماعدة ش مميايخل ومييو ممخل ونييه ممخل وميماش مميخل كريم ماو مم م

لجا أن تضمممن تبادليممخل تشممغيل أكممرب لرم مماي الين يميممخل ،وذلممح م م دو ييممما يي رممب
عياليص اضيي مال الطارئ ،وعمريات نةل ال ينات السعيعيخل.

ج م -تداب ر تن ذ المادع العاشرع تن ذا كامالا وشامالا يراع جم ك أحكامها
 -5من أجل مواصرخل حبو موعخل من اليداع احملددة اهلاديخل إىل تنييذ املادة ال اشعة تنييمذاو
ك ممامدو وش ممامدو يعاع م ي م أ رتامه مما ،مب مما ت ذل ممح تيس م الي مماون واملس مماعدة ،ينبغ م لر ممدول
األاعا أن تضمن:
لأا
اليةيد عاضتيا يخل؛

أن يرتممون ذل ممح الي مماون وتر ممح املس مماعدة عمري ممخل مس مميمعة وج مميءاو أياي ممياو م ممن

لبا أن يسيإدما كحايي ليحةيب عامليخل اضتيا يخل ،وعذا يضمنان أن تسميإدم املمواد
البيولوجيخل صعياو لألغعان السرميخل؛
لجا أن يش مممد ،إ ممايخل إىل امل م موارد املالي ممخل ،تب ممادل امل روم ممات وام م مربات وال ممدرو
املسيإرصخل وأيضل املماريات والي ري وتبادل امل ار اليةنيخل؛
لدا أن يسمميييدا مممن إمرتانيممخل الوصممول إىل املنشممورات ال رميممخل ،يمميةردن عممذلح مممن
احلواجي اليت قرتن أن ترتون ائمخل عسبب ترتاليف اضشياكات؛
لها أن ت ممدعمهما لط ممخل عم ممل تيس ممع ال ممدول األام معا عواي ممطيها الي مماون ال ممدويل
وتضمن عدم إعا خل تديب امل رومات وامل ار ال رميخل واليرتنولوجيا.
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دال -دبت وودائت ادتهداف الموارد وتعبئتها
 -6مممن أجممل زيممادة ت ييممي اجلهممود اهلاديممخل إىل ال مممل م ماو ضيمميهدا املموارد وت بئيهمما ،ينبغم
لردول األاعا أن ترتيل ما ير :
أن ترت ممون ع ممعون الي مماون مس مميدامخل ومنهشي ممخل وأن تنط مموي عرم م إمرتاني ممات
لأا
ليوي املساعدة عر املد الطويل؛
لبا الش م ممياييخل ت ا يياجا م مما وت اليح م ممديات الةائم م ممخل أم م ممام الينيي م ممذ وت الني م ممائل
امليحةةخل ،وأن ترتون مسي دة ،لد ترة املساعدة ،لري هد عالييامات جوهعيخل؛
السعيعيخل؛

لجا

تبادل اليائمدة ،مبما ت ذلمح ممان يوائمد منايمبخل ومنصميخل ممن تةايم ال ينمات

لدا اضيييادة الرتامرمخل ممن عمريمات تبمادل امل مار واملمواد وامل مدات املي رةمخل ع رموم
احلي مماة ت أحن مماء ال مما واملس مميمدة م ممن الص ممناعخل واألوي ممام األكادقي ممخل وغ ه مما م ممن اليئ ممات غم م
احلرتوميخل ،مبا ت ذلح من لدل الشعاكات ع الةطاع ال ام وامان؛
يرتم ممل الي مماون اا ريم م م اجله ممود الوانيم ممخل ،عن ممد اض يض مماء ،وذل ممح م م م دو
لها أن ّ
ييما يي رب عيإيين املواد الو ائيخل وال دجيخل.

هاء -برامج التثق ف والتدريب والتبادل والتوأماة وي ار كلاك ما وداائت تنم اة الماوارد
البشرية
 -7م ممن أج ممل زي ممادة ت يي ممي اجله ممود اهلادي ممخل إىل تنمي ممخل امل م موارد البشم معيخل ت ال ر مموم البيولوجي ممخل
واليرتنولوجيا ذات الصرخل عينييذ اضتيا يخل ،ينبغ لردول األاعا الةيام مبا ير :
لأا

توي يعن لريدريب وال مل ت اجلام ات ومسيسات البحوث ومعايب اانياج؛

لبا

عناء درات عشعيخل ألجل:

''1

الينييذ عر الص يد الواين؛

''1

ال ر واليرتنولوجيا؛

''2

إدارة السدمخل البيولوجيخل؛

''4

الي امممل م م املممعن ،مبمما ت ذلممح توصمميف عممبء املممعن ،واليصممدي لييشمميل،
وتوي الةدرة عر اليشإيص ،و اهبخل حتديات الصحخل ال امخل احملددة حمرياو؛

مدرب ،مب مما ت ذل ممح الي ممدريب احملرم م
لجا اضي ممييادة الرتامر ممخل م ممن نمه ممل ت ممدريب امل م ِّ
املدعوم من اجلم يات واملن ممات الوانيمخل أو اا ريميمخل ،عغيمخل الوصمول إىل يئمخل أويم ممن اجلهمات
الياعرخل ذات الصرخل.
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واو -بناء القدرات ع طريق التعاوو الدول
 -8من أجل مضاعيخل اجلهود لي ييي الةدرات الوانيمخل واا ريميمخل والدوليمخل عمن اعيمب الي ماون
الدويل ملن انطدق عوامل عيولوجيخل عشرتل عع أو مي مد ،ولرتشف اضت تيش األمعان
امل ديخل أو اهلشمات عاأليرحخل البيولوجيخل واليصدي هلا ،ينبغ لردول األاعا :
أن ت يز الو ايخل من ألطار األمعان امل ديخل ،يواء األمعان اليت حتدث عصمورة
لأا
ابي يخل أو األمعان النا خل عن اانسان؛
لبا أن جت م ممل الرتشم ممف واملعا بم ممخل أك م ممع ص م معامخل ،مب م ما ت ذلم ممح مم ممن لم ممدل املعا بم ممخل
البيولوجيخل ت الو احلةية وزيادة ي اليخل عمريات اليشإيص؛
لجا أن جت ممل الةممدرة عر م اضيمميشاعخل أك ممع ي اليممخل ،مبمما ت ذلممح مممن لممدل إنشمماء
معاكي عمل ت اضت الطوارئ وتيمش م امل اي املي ار عريها؛
لدا أن تضمممن وجممود عيئممات تن يميممخل وانيممخل تيض م إىل تطممويع أدوات اليشممإيص
واملواد الو ائيخل الوانيخل؛
لها أن ت مميز تةاي م امل رومممات ت مماضت م ممل اليممعن واليحممديات النا ممخل ع ممن
أوج ممل الية ممدم ت عرم مموم احلي مماة واليرتنولوجيم مما البيولوجي ممخل وتيش م م األم م معان والس ممدمخل البيولوجيم ممخل
والععايخل الصحيخل.
 -9ومممن أجممل عممذل املييممد مممن اجله مود لي ييممي الي مماون الممدويل لضمممان صممول ي م الممدول
األا معا عر م يوائممد اليطممورات المميت حتصممل ت ممال عرمموم احليمماة ،أشممارت الممدول األا معا إىل
أ يخل تسإ أوجل اليةدم احلدي خل ،مبما يشممل ترتنولوجيمات اليمرتم وتطمويع الرةا مات وإنياجهما
وترتنولوجيات اانياج البيولوج  ،وامل دات واليدريب اممان عماملإيربات ال اليمخل اض يمواء ،لي ييمي
الينميخل املسيدامخل لرمدول األامعا  ،مم معاعماة ا يياجمات البرمدان الناميمخل ت اليصمدي لريحمديات
املي رةخل عالصحخل.

زاي -تنس ق التعااوو ماك المنظماات الدول اة واا ل م اة المختصاة األزارى وي رهاا ما
الجهات المعن ة
 -10وإدراك ماو أل يممخل الينسمميب م م املن مممات الدوليممخل اا ريميممخل املإيصممخل وغ همما مممن اجلهممات
امل نيخل ،وم معاعاة وضيات اآلليات الةائمخل اليت أنشأ ا ترح املن مات ،ينبغ لردول األاعا :
أن ت مل عر تويي اضعيا عالدور املعكميي اليعيمد المذي تسديمل اضتيا يمخل ت
لأا
من اييحداث وإنياج األيرحخل البيولوجيخل واليرتسينيخل؛
لبا

GE.14-24631

أن تبذل املييد من اجلهود لي ييي تنسيب الي اون واملساعدة مبوجب اضتيا يخل؛

21

BWC/MSP/2014/5

لجا أن حت ممدد املس مماعدة املةدم ممخل ت مب ممادرات أل ممع ممد ترت ممون ميي ممدة ت حتةي ممب
أهدا اضتيا يخل وأن تضمن أن ترتون هذج املساعدة ميماشيخل م ترح األهدا .
 -11وأشمارت الممدول األامعا إىل أ يممخل مواصممرخل املنا شممات عشممأن تنييممذ اضلييامممات مبةيضم
املممادة ال اشممعة تنييممذاو كممامدو وي مماضو ،ت مموء أمممور منهمما خميرممف اض يا ممات املةدمممخل مممن الممدول
األاعا .

ثا ا -ادتعراض التطورات الثاصلة
االت ا ة

م داو العلم والتكنولوج اا ماا يخاص

الترك ا ا ا ا ع ااام  1024علا ا التق اادم ا ا ه اام اامراضا ا ة وال وع ااة وعل اام
السموم وعلم المناعة وما يتصت بها م ضايا
ألف -التطااورات الجدياادع ا م ااداو العلاام والتكنولوج ااا الت ا ااد تكااوو لهااا وائااد
مثتملة الت ا ة
 -11ممددت الممدول األامعا ع ممض أوجممل اليةممدم ت يهم اامعا مميخل واليوعممخل وعرم السممموم
وعر املناعخل وما ييصل هبما ممن الةضمايا الميت مد ترتمون هلما يوائمد حميمرمخل لدتيا يمخل ،واتيةم عرم
عورة تةاي امل رومات عشأن ترح اليطورات ،مبا ت ذلح:
أوج ممل الية ممدم ت اليرتنولوجي ممات ال مميت جت ممل إني مماج الرةا ممات وال ة مما أعس ممس
لأا
وأيممعع وأرلممص وأك ممع اع مخلو ،والنا ممخل عممن اليةممدم ت يه م الييمماعدت ع م املضمميف ومسممببات
املعن ،واليصمي العشيد لرةا ات املإييخل؛
حتسن يه آليات اليوعخل ،الناج عن أوجل اليةدم ت ترتنولوجيات اليمرت ؛
لبا
ُّ
حتسن يهم نشموء املمعن ،وييمين أن ِّ
قرتمن ذلمح ممن اليصمدي عشمرتل أيمعع
لجا
ُّ
ملسببات املعن اجلديدة أو الناشئخل من جديد ومن و تداع مضادة هلا؛
حتسن يه اليياعدت ع املضيف ومسببات املعن واليرتنولوجيات املسيإدمخل
لدا
ُّ
ليحعيها ،األمع الذي يويع يعصاو جديدة:
ّ
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''1

ملعا بخل املعن وكشيل وتشإيصل؛

''1

ليحديد أهدا لرم اجلخل أو ملن املعن؛

''2

اعطممال اآلليممات المميت تسمميإدمها مسممببات املممعن لريهم ُّمعب مممن ن ممام املناعممخل
امان عاملضيف أو ليإعيب هذا الن ام؛

''4

ليحديد عوامل اليوعخل ت مسببات املعن الناشئخل؛
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''5

ضييحداث لةا ات ومواد عدجيخل وعمريات تشإيص حمددة عشرتل أكرب؛

حتسممن يهم اليرتسممينات ،ممما يممويّع يممبدو جديممدة مل اجلممخل اض ممطعاعات ال صممبيخل
لها
ُّ
ال ضريخل ،وكشف وتشإيص اليرتسينات وال دج ع د الي ُّعن؛
لوا حتديممد يممعن ت ييممي ممدرات اليشممإيص احلاليممخل ،وذلممح م م دو مممن لممدل و م
منهشيات مو دة املةاييس لرتشف اليرتسينات وحتديد هوييها؛
لزا ترتنولوجي م ممات اليمرتم م م ال م مميت هل م مما يوائ م ممد عدي م ممدة م م ممن ي م ممو تطبي م ممب ال ر م م م
واليرتنولوجي مما البيول مموجي تطبية ماو أي ممعع وأرل ممص وأي ممهل ألغ معان الص ممحخل ال ام ممخل واألم ممن عر م
الس مواء ،م ممل أدوات تنةمميع اجلينمموم المميت تشمممل األدوات املشمميةخل مممن "ن م املناعممخل" اجلعيومي ممخل،
واليةدم املسيمع ت البيولوجيا اليوليييخل؛
لنا ترح النا خل عن تةارب اليإصصمات ال رميمخل ،مبما يشممل البيولوجيما والرتيميماء
واليرتنولوجيا النانويخل ،واليت تيض إىل حتسينات ت اليداع املضادة الدياعيمخل ،واأللبسمخل وامل مدات
الوا يخل ،وإزالخل اليروث ،واليداع املضادة الطبيخل ،والرتشف واليشإيص.

باء -التط ا ااورات الجدي ا اادع ا ا ا م ا ااداو العل ا اام والتكنولوج ا ااا التا ا ا ا ااد تك ا ااوو له ا ااا
ادتخدامات منا ة ألحكام االت ا ة
 -12اتيةم م ال ممدول األام معا عرم م أن ع ممض اليط ممورات ال مميت ض ايي عا ممها ممد ترت ممون هل مما
اييإدامات مناييخل أل رتام اضتيا يخل ،ومنها:
لأا
لبا
تسبب األذ ؛
لجا

لرب كائنات ع خل جديدة يامخل جداو وم ديخل إىل د كب ؛
عع خل لديا انياج ترتسينات أو ي وييات أو غ ها من امديا اليت قرتمن أن
تنا ص "امل ار الضمنيخل" املعتبطخل عأنشطخل ذات صرخل عاضتيا يخل.

 -14واتية الدول األاعا أيضاو عر أ يخل تيس أكمل تبادل رتن لريرتنولوجيمات ذات
اضيم مميإدام املم مميدوج ي مم مما يرتم ممون ايم مميإدامها ميماشم ممياو كري م ماو م م م اهلم ممد والغم ممعن السم ممرم
لدتيا يخل.

ج م -التداب ر الممكنة لتع ي دارع المخاطر الب ولوج ة عل الصع د الوطن
 -15إن البحمموث المميت حتممدد عأهنمما ت م رة ماو عشممأن اضيمميإدام املمميدوج ك م او ممما ترتممون ذات
أ يممخل يويممخل لر ر م والصممحخل ال امممخل واليراعممخل ،وك م او ممما تسمماه نيائشهمما مسمما خلو ذات شممأن ت
تويي اعدة امل ار وعاليايل ،إ عاز تةدُّم ت حتةيب األهدا ال رميخل وأهمدا الصمحخل ال اممخل.
وأ عت الدول األاعا عمأن حتديمد حبمو مما عأنمل ي م رةماو عشمأن اضيميإدام املميدوج ض يمويع ،ت
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ممد ذاتممل ،تربي معاو كايي ماو حل ممعج أو احلممد مممن تممويّعج أو من م مواصممريل .ييحديممد البحممو عر م ذلممح
النح ممو ييطر ممب عالي ممل معا ب ممخل أك ممرب وتةييمم ماو ت اونيم ماو ومس ممين او لرمياي مما واملإ ممااع احمليمر ممخل ل ممذلح
البحو.
 -16ومممن أجممل زيممادة اغينممام اليممعن لي ممي ميايمما أوجممل اليةممدم ت ال ر م واليرتنولوجيمما ،م م
اليةريممل إىل أدح ممد مممن تطبيةهمما لألغ معان احمل ممورة ،أشممارت الممدول األا معا إىل أ يممخل ت ييممي
الع اعخل الوانيخل عر البحوث اليت ت رةاو عشأن اضييإدام امليدوج ،من دون إعا خل إجعاء أكمل
تبم ممادل رتم ممن لرم م ممار واليرتنولوجيم مما لألغ م معان السم ممرميخل ،عويم ممائل منهم مما نشم ممع البحم مموث ذات
الصممرخل ت و م مبرتممع عغيممخل إجيمماد نايممذة لر مممل السيايمماإ الي ّممال ع ممد إيبممات املبممدأ ولرتممن ب مل
وج م ممود ترتنولوجي م مما نا م ممشخل .وينبغ م م أن تض م مممن ال م ممدول األا م معا أن ترت م ممون لري م ممداع الواني م ممخل
امصائص الياليخل:
لأا

أن تنص عر إجعاء تةيي ميرتعر لر ر واليرتنولوجيا؛

لبا

أن تةرل ،إىل أدح د رتن ،األيع السريب عر البحوث املشعوعخل؛

لجا

أن ترتون شيايخل ومينايبخل م امطع؛

لدا

أن تيضمن هنشاو معنخل ت يز عمريات اضيي عان الةائمخل؛

لها

أن حتايظ عر يوائد البحوث وت يزها.

 -17واتية م الممدول األامعا عر م أ يممخل مواصممرخل الن ممع ،ت اضجيماعممات املةبرممخل ،ت كيييممخل
تنمماول البحمموث المميت ممدد عأهنمما ت م رة ماو عشممأن اضيمميإدام املمميدوج واليوصممل إىل يه م مشممي
عشأن ن ام ليةيي املإااع ذات الصرخل.

دال -مدو ات واعد السلوك الطوع ة وي رها م التاداب ر الهاد اة لا التشاج ك علا
التصرف المسؤول
 -18أ ممعت الممدول األامعا عممأن مممدونات واعممد السممرو  ،وإن كانم مممن اليصممان الممدول
األاعا  ،تشش ال رماء عر اليصع عر حنو مسسول من لدل املساعدة عرم حبمو خممااع
ا يمال ايميإدام امل مار أو امل روممات أو املنيشمات أو اليرتنولوجيمات املنب ةمخل عمن حبموث عرموم
احلياة لريسبب ت األذ  .وينبغ أن تيشنب مدونات واعد السرو ذات الصرخل و م أيمخل يمود
عر تبادل اضكيشايات ال رميخل ت ميدان البيولوجيا ما دام تيماش م أهدا اضتيا يخل.

هاء -التثق ف والتوع ة بشأو مخاطر و وائد علوم الث اع والتكنولوج ا الب ولوج ة
 -19مممن أجممل مضمماعيخل اجلهممود ت ممال الي ةيممف واليوعيممخل عشممأن خمممااع ويوائممد عرمموم احليمماة
واليرتنولوجيا البيولوجيخل ،ينبغ لردول األاعا :
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لأا
عرماء احلياة؛

أن تواص ممل ،عص ممورة اعي ممخل ويعدي ممخل ،دعم م ت ممعويل يةاي ممخل مس ممسوليخل وأم ممن ل ممد

لبا أن تضمن تغطيخل ي األعمال ذات الصرخل الميت يمي الةيمام هبما عصمورة مييايمدة
ت موعخل من املسيسات أوي وأك ع تنوعاو؛
لجا أن تسيييد عصورة كامرخل ،عر الصم يد المواين ،ممن ال رمماء المذين تسميهديه
جهممود الي ةي مف واليوعيممخل ،لرمحاي ممخل عر م المموع عأوجممل اليةممدم ذات الصممرخل وممما ييصممل هبمما مممن
ضايا اضييإدام امليدوج وأن حت ّدث أاعها الةانونيخل والين يميخل الوانيخل عاييمعار.

واو -التط ا ااورات المتص ا االة ب ا ااالعلم والتكنولوج ا ااا وكات الص ا االة بأ ش ا ااطة المنظم ا ااات
المتعددع األطراف
 -10ت وء اييمعار أ يخل اليةارب ع ميدا البيولوجيا والرتيمياء ،ينبغم لرمدول األامعا
ت ييممي الي مماون الوييممب عم اضتيا يممخل واألويممام المميت تممدع اتيا يممخل األيممرحخل الرتيميائيممخل ،وأن جتمم
امرباء ال رمي ووا م السيايمات م ماو ليييماعروا عرم حنمو أكمرب وأن تيةصم السمبل الميت قرتمن
هبمما لرممدول األامعا أن ت مميز ال مممل ذا الصممرخل الممذي يةمموم عممل اةرممس اضييشمماري ال رم م اليمماع
ملن مخل ع األيرحخل الرتيميائيخل.

زاي -أية تطورات أزرى

م داو العلم والتكنولوج ا كات أهم ة لالت ا ة

 -11أش ممارت ال ممدول األام معا إىل األ ي ممخل ال مميت قرت ممن أن تيسم م هب مما تةني ممات تةصم م وظيي ممخل
جينممات حمممددة ت عرمموم احليمماة ،عر ممايخل ممخل جديممدة لرتممائن عضمموي ممائ  .ولرتسممب وظييم مممن
هذا الةبيل آيار مباشعة عر أوجل اليةدم األل ة ت توليد كائنات ع خل وعائيخل حميمرخل د ترتمون
هلا يوائد حميمرخل واييإدامات مناييخل لدتيا يخل ،عر السواء .واتية الدول األاعا عرم أ يمخل
مواصرخل الن ع ت تطورات من هذا الةبيل ت اضجيماعات املةبرخل.
 -11وإ عاراو عأ يخل ايمي عان اليطمورات ال رميمخل واليرتنولوجيمخل ذات الصمرخل عاضتيا يمخل ايي عا ماو
شممامدو وي مماضو ،ومواكبممخل اليغ م ات الس معي خل ت موعممخل واي م خل مممن امليممادين ،وتةص م يممعن زيممادة
الي مماون وتةايم اليرتنولوجيمما الممذي ممددها م ممل ذلممح اضيممي عان ،أكممدت الممدول األامعا مممن
جديممد أ يممخل مواصممرخل الن ممع ،ت اضجيماعممات املةبرممخل ،ت األيمماليب المميت قرتممن هبمما إجيمماد ويممائل
ايي عان أك ع منهشيخل ومشوضو.
 -12وأشممارت الممدول األامعا إىل أ يممخل م عيممخل الو م الممذي تسمميدع ييممل اليطممورات تطبيممب
امل ممادة األوىل أو امل ممادة ال اني ممخل عش ممعة م ممن اضتيا ي ممخل ،وذل ممح مم م دو ضليم مما و ممون أك ممرب ألنم مواع
وكميمات ال وامممل واليرتسممينات المميت قرتممن أن تشممرتل لطمعاو عرم اضتيا يممخل ،يمواء ممدي عصممورة
ابي يخل أم جع تغي ها.
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ثالثا -تع ي التن ذ عل الصع د الوطن
ألف -تداب ر مثددع
 -14ممن أجممل مواصممرخل اختمماذ موعمخل مممن اليممداع احملممددة لينييمذ اضتيا يممخل ،وض يمميما املادتممان
ال ال ممخل والعاع ممخل ،تنييممذاو كممامدو وشممامدو ،اتية م الممدول األا معا عر م أ يممخل الةيممام مبمما ير م  ،رهن ماو
عاض يياجات وال عو الوانيخل وويةاو لرةوان والروائع الوانيخل:
ال اشعة؛

لأا

ت يي ممي تنيي ممذ يم م أ رت ممام اضتيا ي ممخل ،مب مما ت ذل ممح األ رت ممام الم مواردة ت امل ممادة

لبا

مواصرخل تطويع وترتييف تداع تنييذ وآليات إنياذ وانيخل ،قرتن أن تشمل:

''1

اليشعي واألن مخل واليداع ااداريخل؛

''1

السدمخل البيولوجيخل ،واألمن البيولوج وآليات الع اعخل الوانيخل؛

''2

يعن أنواع ر اعخل عر الصادرات الوانيخل؛

''4

الةدرة عر معا بخل األمعان وتيشيها واليصدي هلا؛

''5

اخت مماذ تعتيب ممات للشم معا عرم م ال رم م وضي ممي عان اليط ممورات ت ممايل ال رم م
واليرتنولوجيا؛

''6

اجلهود اليعويخل واليوعيخل؛

''7

الة م ممدرة عرم م م املس م مماعدة واحلماي م ممخل لريص م ممدي لدي م مميإدام امليع م مموم لألي م ممرحخل
البيولوجيخل واليرتسينيخل؛

''8

تب ممادل امل روم ممات وإتا ممخل الية مماريع ال مميت تضم م ها امل ممستعات اضيي عا مميخل ،م ممل
املشاركخل ت تداع عناء ال ةخل؛

''9

اختاذ تعتيبات لبناء الةدرات لغعن اضيي مال السرم ؛

لجا اعيماد هنل يشمل كامل احلرتومخل إزاء ا يياجات الينييذ ،عويائل منها إنشماء
نةطمخل اتصمال وتنسميب معكييمخل وآليممات لريواصمل عصمورة مني ممخل ييممما عم اجلهمات امل نيمخل العئيسمميخل،
وايمميإدام هممذج اآلليممات لرمشمماركخل عصممورة مني مممخل وت الو م املنايممب ت تممداع عنمماء ال ةممخل المميت
قرت ممن أن ت ممويع حمل ممخل حمري ممخل وا ممحخل ع ممن الو م م ال معاهن لرينيي ممذ عرم م الص م يد ال ممواين وأن حت ممدد
ا يياجات الي اون واملساعدة؛
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لدا تبممادل األيرتممار عشممأن ممما قرتممن لرممدول األا معا اختمماذج مممن تممداع ومبممادرات
إ اييخل عر الص يد الواين ،م ل:
''1

عممذل جهممود اجي مماد ممدر أكممرب م ممن المموع واليه م عش ممأن اضتيا يممخل ييممما ع م
الوكاضت احلرتوميخل والربملاني وموظي إنياذ الةانون ومعا بخل احلدود ،وال رمماء
واةيم املد  ،مبا ت ذلح حتديد الةدرات الوانيخل ذات الصرخل ودعمها؛

''1

الي ماون عرم حنمو أيضمل عم السمرطات احملريمخل ويمرطات الوضيمات والسممرطات
اضحتاديخل لأو ما ي ادهلاا وتطويع در ا ت م اجلخل األمعان؛

''2

حتسم وت ممديل الة موان واألن مممخل المميت تينمماول النيايممات امطممعة وت ييممي الةممدرة
عر الي امل م النيايات السامخل وامطعة عيولوجياو؛

''4

يممعن تبممادل أيضممل املماريممات مم البرممدان اا ريميممخل واملن مممات الدوليممخل ذات
الصرخل.

 -15وذ ّكعت الدول األامعا عمأن املمستع اضيي عا م السماع دعما يم المدول األامعا إىل
اختمماذ اليممداع املنايممبخل ،مبمما ت ذلممح يممعن أن مواع ر اعممخل ي ّالممخل عر م الصممادرات الوانيممخل ،مممن أجممل
تنييذ املادة ال ال خل ،يأشارت إىل أ يخل م ل هذج اليداع ت اليإييمف ممن مسميويات الةرمب وت ييمي
اليبادل الدويل لرم ار امليصرخل ع روم احلياة وامل دات واملواد .وأ عت المدول األامعا عأنمل ينبغم
ليداع من هذا الةبيل:
ض أن تش ممش الينمي ممخل اليشاري ممخل لرص ممناعات ،وض أن ت ي ممب الينمي ممخل اض يص مماديخل
لأا
املشعوعخل لربردان األلع ؛
لبا أضّ تممس إض عممدداو رمميدو جممداو مممن احلمماضت المميت يوجممد ييهمما لطممع غم مةبممول
حمدد وانياو ألن تسيإدم ت أنشطخل حم ورة؛
لجا

أن تيناول عمريات نةل البضائ املرمويخل وغ املرمويخل؛

لدا أن تيضمن وان وأن مخل تنشئ يرطات انونيخل وعةوعمات وإجمعاءات وآليمات
تنييذ وإنيماذ منايمبخل ،و ائممخل عماملواد اما م خل لرمعا بمخل ،وعمريمات ر اعمخل عرم اليرتنولوجيما املعتبطمخل
مباش ممعة ع مماملواد املدرج مخل ت الةائم ممخل ،و رتم ماو ش ممامدو ،وتواص مدو مني م ماو م م ع مما عر مموم احلي مماة
وصناعخل اليرتنولوجيا البيولوجيخل؛
لها أن تألذ ت اضعيبار امل رومات املي رةخل عاضنيشار امليصل عاأليمرحخل البيولوجيمخل
وايمميإدامها ،وأ يممخل النةممل مممن يممو مممد مدءمممخل اضيممي مال النهممائ امل رممن ،وتةييم ماو لديممي مال
النهممائ  ،ودور املمموزع والسمايممعة أو غ م ه مممن الويممطاء ،ونطمماق وي اليممخل الة موان واألن مممخل
الوانيممخل اماصممخل ع ممدم اضنيشممار ت الممدول امليرةيممخل وأيممخل ويممطاء ،و اعريممخل تطبيممب اضتيا ممات املي ممدد
األاعا ذات الصرخل.
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باء -داابت وودااائت تع ي ا التن ااذ عل ا الصااع د الااوطن وتقاداام أ ضاات المماردااات
والخبرات
 -16من أجل مضاعيخل اجلهود لي ييي الينييذ عر الص يد المواين وتةايم أيضمل املماريمات
وامربات ،اتية الدول األاعا عر أ يخل األمور الياليخل:
لأا

الدع السياي احملر الرتات لدتيا يخل وتنييذها؛

لبا

اجلهود الي اونيخل لي ييي أو ترتمرخل األاع ولطس ال مل الوانيخل الةائمخل؛

لجا الي اون واملساعدة عر توي املوارد اليرتنولوجيخل واملاليخل والبشعيخل الدزمخل لرينييذ
الي ال ،مبا ت ذلح:
''1

م م رومممات أيضممل عممن اليممداع الةائمممخل ت الممدول األا معا وعممن ال غ معات
اليت تواجهها ت ال الةدرة؛

''1

إجيمماد تيا ممات مشمميكخل أو ممع وأك ممع حتديممداو ليمموي إرشممادات أيضممل عشممأن
الةضايا اليت يريم الن ع ييها والنهل اليت أظهعت ي الييها؛

''2

توجيل املوارد عصورة مسيهديخل حنو عناء الةدرات وت ييي الينييذ؛

لدا تةصم تيا ممات مشمميكخل رتنممخل عشممأن الي مماريف وامل مماي ون م م البيانممات
من أجل ااعد عن ت عن املإيربات أو عن ال دو املرتيسبخل عن اعيب املإيربات؛
لها مواصرخل ال مل لييمادة املشماركخل ت تمداع عنماء ال ةمخل وزيمادة يائمد ا ،مبما ت ذلمح
من لدل اتباع هنل تدرج اوع .

ج م -التعاااوو اا ل م ا ودوو اا ل م ا الااذي يمك ا أو يساااعد عل ا تن ااذ االت ا ااة
عل الصع د الوطن
 -17اتية م الممدول األا معا عر م أ يممخل الي مماون اا ريم م ودون اا ريم م الممذي قرتممن أن
يساعد عر الينييذ عر املسيو الواين:
لأا
اا اييخل لي يييج؛

28

عيةاي امربات عشأن الينييذ عر املسميو المواين وعيحديمد الويمائل والسمبل

لبا

من لدل تبادل أيضل املماريات م املن مات الدوليخل ذات الصرخل؛

لجا

من لدل الععس الشبرت والي اون والينسيب ،لي ييي عناء الةدرات؛

لدا

من لدل دع اليدريب وعناء الةدرات البشعيخل عر املسيوي الواين واحملر .
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دال -الت ااداب ر الوطن ااة واا ل م ااة والدول ااة الرام ااة لا ا تثسا ا الس ااالمة الب ولوج ااة
للمختبرات وأم مسببات األمراض والتكس نات
 -18م ممن أج ممل ع ممذل امليي ممد م ممن اجله ممود لريإيي ممف م ممن املإ ممااع البيولوجي ممخل ،أش ممارت ال ممدول
األاعا إىل أ يخل األمور الياليخل ،ويةاو لرةوان والروائع الوانيخل:
لطس وانيخل ،تشمل:

لأا

و

''1

لوائع عشأن اعيماد وتسشيل املعايب ذات الصرخل؛

''1

إ امخل توازن ع اليداع امليشددة واليداع املعنخل؛

''2

إجياد منرب مي دد الةطاعات ومي دد اليإصصات لي ييي النةاش؛

عيانمات عمن موادث ت ُّمعن املإيمربات ليحسم تةيمي املإمااع واليمدريب
لبا
املي رب عالسدمخل البيولوجيمخل واألممن البيولموج واملماريمات والسيايمات واليمدلل وتمداع الو ايمخل،
واحليرولخل دون و وع وادث ت املسيةبل؛
مممان وج ممود ع ممدد ك مما د م ممن املهنيم م امل ممدرع اجل ممديعين عال ة ممخل واملس ممسول
لجا
واملسيةعين والذين قرتنه تأديخل واجبا

عرتياءة؛

لدا زيادة الوع ييما ع اجلهات امل نيخل ،مبا ت ذلمح إشمعا السمرطات اا ريميمخل،
م ل احل ّرتام وامليارع واألكادقي واجلمهور؛
لها تةص م تيا ممات مشمميكخل رتنممخل عشممأن لصممائص املعايممب المميت تيممداول ال وامممل
البيولوجيخل ذات الصرخل عاضتيا يخل؛

هاء -أي تداب ر أزرى مثتملة حسب اال تضاء تكوو كات صلة بتن ذ االت ا ة
 -19ذ ّك ممعت ال ممدول األام معا ع ممأن اليحي ممات عرم م ععوتوك ممول جني ممف ل ممام  1915عش ممأن
األلذ عال أر عمن اعيمب ايميإدام أي ممن املمواد احمل مورة مبوجمب اضتيا يمخل ،وإن كانم مشمعواخل،
تي م ممارن كريم م ماو مم م م احل م ممع املطر م ممب والش م ممامل ضي م مميحداث وإني م مماج وختم م ميين وا يي م مماز األي م ممرحخل
البرتييولوجي ممخل لالبيولوجي ممخلا واليرتس ممينيخل واض يي مماظ هب مما ،هب ممد اي مميب اد إمرتاني ممخل اي مميإدامها
ايمميب اداو كممامدو وإىل األعممد .وأكممدت الممدول األامعا مممن جديممد أ يممخل يممحب يم اليحي ممات
عر ععوتوكول جنيف ل ام  1915ييمما يي رمب عاضتيا يمخل ودعو ما المدول األامعا الميت مما زالم
تبة عر اليحي ات عر ععوتوكول جنيف ل مام  1915إىل يمحب ترمح اليحي مات وإلطمار
اجلهخل الودي خل لربوتوكول جنيف ل ام  1915عذلح ،دون إعطاء.
 -20وأكممدت الممدول األا معا مممن جديممد أ يممخل مواصممرخل النةمماش املي رممب عيممداع ت ييممي تنييممذ
اضتيا ي ممخل عر م الص م يد ال ممواين ،مب مما ت ذل ممح ت مموء خمير ممف اض يا ممات ال مميت تة ممدمها ال ممدول
األاعا .
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رابعا -ك ااة تع ي ا تن ااذ المااادع السااابعة بمااا ا كلااك النظاار ا ااج اراءات
وا ل ات الت ص ل ة لتو ر المساعدع والتعاوو م جا ب الدول األطراف
 -21إ عاراو عاحلاجخل إىل ت ييي درة اةيم الدويل عرم تموي املسماعدة امليصمرخل عاملمادة السماع خل
ليوصم ممل إليهم مما ت املم ممستعات
عر م م حنم ممو ي ّم ممال ،وع م ممد الن م ممع ت اضتيا م ممات ذات الصم ممرخل الم مميت ضّ ا ُّ
اضيي عا م مميخل املا م مميخل والييا م ممات املشم مميكخل الم مميت ضّ حتديم ممدها ت اضجيماعم ممات السم مماعةخل لرم ممدول
األاعا عشأن املادة الساع خل ،اتية الدول األاعا عر أ يخل األمور الياليخل:
لأا

تضطر الدولخل الطع عاملسسوليخل األوىل ييما يي رب مبساعدة يرتاهنا؛

لبا تم مموي املسم مماعدة أو الم ممدع عسم ممععخل وياعريم ممخل ويةم ممس عنم مماءو عر م م ارم ممب الم ممدول
األاعا امليأيعة عندما:

ذلح:

''1

يم ممي ايم مميإدام أيم ممرحخل عيولوجيم ممخل أو ترتسم ممينيخل أو يشم مميبل ت ايم مميإدامها مم ممن
جانب أيخل دولخل لدولا أو غ ها من الرتيانات د دولخل اع ؛

''1

لجا

تي معن دولمخل اممع لريهديمد عسمبب أعمممال أو أنشمطخل أيمخل دولممخل أو كيمان آلممع
ويرتون حم وراو عر الدول األاعا الةيام هبا مبوجب املادة األوىل؛
الةيام عاضيي دادات الدزمخل بل مدة كاييمخل ممن اض يشماج هبمذج املمادة ،مبما ت

''1
''1

منسب إزاء إدارة الطوارئ؛
اتباع هنل رتوم ّ

م اجلخل اةموعخل الرتامرخل من اآليار امليتبخل املمرتنخل؛

''2

إنشاء نوات اتصال وا حخل؛

''4

احلصول عر مشورة امرباء ذات الصرخل؛

''5

ال مل عر حتس الي اون الي ال ع الةطاع املرترّف عرنيماذ الةمانون والةطماع
الصح ؛

لدا

تةدت املساعدة اانسانيخل ت اضت اليهديد عاييإدام األيرحخل البيولوجيخل؛

لها اختاذ تداع اييشاعخل ت احلاضت الطارئخل ،ييما يي رب عصحخل اانسان واحليموان
والنبات ،بل أن ييإذ رس األمن عاراو يدعو ر ياو إىل تطبيب املادة الساع خل ،حبيو يي ممان
اليصدي عصورة ي الخل وناج خل حلالخل الييش ت أ عب نةطخل رتنخل و ممان أن يرتمون اضنيةمال إىل
تي يل أ رتام املادة الساع خل عصورة ر يخل انيةاضو يرساو وترتميرياو.
 -21وأ عت الدول األاعا عوجود عدد من اليحديات أمام ت ييي تنييذ املادة الساع خل ،وه
تشمل:
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ت ُّةممد تن ممي عمريممخل ايمميشاعخل دوليممخل ملسمماعدة ممحايا يممدن عيولمموج واأليممع
لأا
احملدود عر وجل اض يمال مل ل هذج اضييشاعخل؛
لبا إمرت ممان ممدوث مماضت ت ممأل ت الةي ممام عاضي مميشاعخل اانس ممانيخل أو الص ممحيخل
عالن ع إىل لاصيات ال مل ت منطةخل قرتن أن يرتون د اييإدم ييها يدن عيولوج ؛
لجا اآليممار السيايمميخل أو األمنيممخل المميت ممد تيتممب عرم املن مممات اانسممانيخل والصممحيخل
مممن ج معاء م رومممات تصممل إليهمما وقرتممن أن تسمماعد عر م حتديممد ممما إذا كممان ممدث ممما ذا صممرخل
عاملادة الساع خل؛
لدا آيممار تةممدت مسمماعدة إنسممانيخل أو صممحيخل اارئممخل عالنسممبخل إىل اليصممورات املي رةممخل
مبصادر دث غ اعييادي؛
لها الصم وعات المميت ممد تنشممأ ت نةممل ال ينممات السمعيعيخل ذات الصممرخل عاضتيا يممخل وت
احلصول عر املواد املعج يخل ذات الصرخل؛
لوا
مبا ت ذلح:

اليحديات الةانونيخل والين يميخل والروجسييخل أمام توي وترةم املسماعدة الدوليمخل،

''1

اع ميا البرممد امليرة م عويممائب الييممويض الطبيممخل واليالمميص والشممهادات املهنيممخل
لر امر أو الينازل عنها؛

''1

ت مموي أن مواع اي ممخل م ممن املس ممسوليخل ملة ممدم ام ممدمات الطبي ممخل أو ألولئ ممح ال ممذين
يصن ون أو يوزعون املواد الطبيخل أو الذين يديعون اليداع املضادة الطبيخل؛

''2

اليليص الن ام ضيي اد أو اييإدام املنيشات الطبيخل ت عرد مضيف؛

''4

تويل الب ات.

 -22وإ معاراو عرمرتاني ممخل أن تص ممبع الوي ممائل وامل موارد ت دول ممخل ا ممع تي ممعن مط ممع ن مماج ع ممن
اييحداث أو إنياج أو ختيين أو ايي مال يدن عيولوج أو ترتسيين غم كاييمخل ملواجهمخل الو م
وأن تطرممب الدولممخل مسمماعدة ت هممذا اةممال ،اتية م الممدول األا معا عر م أ يممخل أن تشمممل م ممل
هذج املساعدة ،عند الضعورة ،ما ير :
عم ممامر ميإصص م م وم م ممدات ميإصصم ممخل م م ممل م م ممدات الرتشم ممف والو ايم ممخل
لأا
واض ي مواء وإزال ممخل الير مموث ،والط ممائعات ،واحلوام ممات ،والس ممين ،واملسيش ممييات امليداني ممخل ،وو ممدات
تنةيخل املياج؛
لبا تمموي السممر وامممدمات عصممورة مباشممعة أو غ م مباشممعة لرسممرتان امليممأيعين ،مبمما
ييها املواد الو ائيخل وال دجيخل وما يعتبس هبا من مواد وم دات؛
لجا دع الصحخل ال امخل وصحخل احليوان والنبات ،ومما لديميشاعخل ممن جوانمب عيئيمخل
أو جوانب تي رب عاألمن الغذائ أو جوانب لوجسييخل؛
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لدا دع تةيي اض يياجات ،وحتديمد املوا م اجلغعاييمخل ليحعكمات السمرتان ،وتنسميب
ااغايخل الواردة ،وحتس اضتصال ،والينسيب ع اجليش والدياع املد ؛
لها

تبادل أيضل املماريات وامل رومات واليرتنولوجيا ييما يي رب عاملساعدة.

 -24وإ م معاراو ع ممأن اليأه ممب ال ممواين يس مماه ت ت يي ممي الة ممدرات الدولي ممخل ت إا ممار تنيي ممذ امل ممادة
الساع خل ،اتية الدول األاعا عر أ يخل األمور الياليخل عر الص يد الواين:
الن م ممع ت مم مما قرتم ممن وينبغ م م الةيم ممام عم ممل عر م م الص م م يد الم ممواين مل اجلم ممخل ديم ممد
لأا
عايميإدام أيمرحخل عيولوجيمخل أو ترتسمينيخل أو ايميإدامها ي مدو ،وحتديمد أنمواع املسماعدة الميت قرتممن
أن تطرممب مممن الممدول األا معا األلممع ومممن املن مممات الدوليممخل ،وحتديممد اجلهممخل المميت قرتممن أن
تةدمها ،يضدو عن حتديد أي ص وعات ت ين تةدقها؛
لبا إجمعاء تةيممي وتةمديع مسممبب لرةممدرات الوانيمخل ،وحتريممل ال غمعات الةائمممخل ،وو م
وتنييذ لطس عمل وانيخل ملن دوث ديدات واكيشايها واليصدي هلا؛
لجا ت ممويُّع ممدرات كش ممف وي ممخل ،مب مما ت ذل ممح لرتش ممف ومعا ب ممخل األمم معان ،ووي ممس
صمح مهيممأ ،واليبممارات تشممإيص يمعي خل وي الممخل مممن يممو الرتريمخل ،وريم د يممب ملوا م املممعن،
يضم مدو ع ممن ت ممداع مض ممادة مناي ممبخل ولي ممارات عش ممأن الي ممات وال ممودة إىل احلي مماة الطبي ي ممخل وإزال ممخل
اليروث؛
لدا
جهود اضييشاعخل؛
لها

يادة ومعا بخل وتنسيب منايمبخل لرمسيسمات املي مددة لمدل اليمية الميت تسميغع ها
الةيام عأنشطخل تدريب مني مخل لي ييي الةدرات الوانيخل.

 -25وذ ّكمعت المدول األامعا عأ يمخل مسمماعدة المدول األامعا األلمع عويممائل منهما تممدعي
الةممدرات ذات الصممرخل وت ييممي املموارد البشمعيخل وتةايم املماريممات املنايممبخل والي ّالممخل ،ياتيةم عرم
أ يخل الي اون من أجل عناء الةدرات الوانيخل ذات الصرخل ،مبا ت ذلح:
تيس م أكمممل تبممادل رتممن لرم ممدات وامل مواد وامل رومممات ال رميممخل واليرتنولوجيممخل
لأا
واا معار ع مماحلب ت املش مماركخل ت ه ممذا اليب ممادل ،وذل ممح م ممن أج ممل احلماي ممخل م ممن اي مميإدام األي ممرحخل
البيولوجيخل واليرتسينيخل واليصدي لل؛
لبا تيادي ازدواجيخل اجلهود والةدرات الةائمخل ومعاعماة اليموارق ت الةموان والرموائع
وااجعاءات الدييوريخل الوانيخل؛
لجا تبادل امربات واليشارب واليرتنولوجيا واملوارد لبنماء الةمدرات ممن أجمل احلمايمخل
من األيرحخل البيولوجيخل واليرتسينيخل ولدمخل لألغعان غ احمل ورة مبوجب اضتيا يخل؛
لدا ال مل م املن مات الدوليخل املإيصخل لبناء الةدرات الوانيمخل ذات الصمرخل ،وممن
ذلح م دو الةدرات األياييخل لن ام الصحخل ال امخل وصحخل احليوان ،أو الةمدرات الدزممخل مل اجلمخل
اليرتسينات ،يضدو عن اليتيبات املي رةخل عالةيادة واملعا بخل والينسيب.
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 -26وإ عاراو عأن أي دث ميصل عاملادة السماع خل همو أك مع ممن المخل اارئمخل إنسمانيخل أو ذات
عد ممخل ع مماحليوان أو النب ممات أو الصممحخل ال ام ممخل ،وعاآلي ممار امليتبممخل عر م ع ممدم وجممود آلي ممخل مسيس مميخل
مبوجب اضتيا يخل لرةيام عاألنشطخل ذات الصرخل ،اتية الدول األاعا عر أ يخل األمور الياليخل:
الينسيب والي اون عشرتل ي ال مم املن ممات الصمحيخل واانسمانيخل الدوليمخل ،م مل
لأا
من مممخل الصممحخل ال امليممخل ،ومن مممخل األغذيممخل واليراعممخل ،واملن مممخل الدوليممخل لصممحخل احلي موان ،واضتيا يممخل
الدوليممخل حلمايممخل النباتممات ،ومرتيممب تنسمميب الشممسون اانسممانيخل ،والرشنممخل الدوليممخل لرصممريب األ ممع،
ويةاو لوضييها؛

ترتمممل
لبا حتديممد اةمماضت المميت قرتممن ييهمما لرشهممود املبذولممخل ت إاممار اضتيا يممخل أن ِّ
جهوداو عامليخل ألع وأن حتةب تةدماو ةيةياو حنو حتس اليأهب والةدرة عر اضييشاعخل ،وذلمح
م دو عيحس الوصول إىل اليداع املضادة الطبيخل لدل اضت الطوارئ؛
لجا تششي اةيم اانسا الدويل عرم الن مع ت اليحمديات ال مريمخل والسيايماتيخل
المميت يطع همما احلممدث ذو الصممرخل عاملممادة السمماع خل ييممما يي رممب عن ممام اضيمميشاعخل اانسممانيخل وت ييممي
اليأهب ال مد  ،حبيو يي اليةريل إىل أدح مد ممن ال وائمب الميت مد حتمول دون تموي ايميشاعخل
يعي خل؛
لدا الينسيب والي اون عشرتل ي ّال م املن ممات الدوليمخل ذات الصمرخل ،م مل من ممخل
ع األيرحخل الرتيميائيخل ،اليت تةدم أيضاو املساعدة ت الخل اييإدام اليرتسينات؛

لها الينس مميب والي مماون عش ممرتل ي ممال م م اآللي ممات الدولي ممخل ذات الص ممرخل ،م ممل آلي ممخل
األم ال ام لألم امليحدة اليت قرتمن أن تةموم عماليحةيب ت اضيميإدام امليعموم لسمدن عيولموج
أو ترتسيين؛
لوا
ادث ما؛

زي ممادة تط ممويع اآللي ممات الدولي ممخل اماص ممخل عيحةية ممات الط ممب الش ممعع ت ي ممبب

لزا إنشاء شبرتات وانيخل وإ ريميخل ودوليخل ممن املإيمربات ذات الصمرخل ،مبما ت ذلمح
أدوات ليحديد املعايب ذات الصرخل احمليمرخل.
 -27واتيةم الممدول األامعا عرم أ يممخل األمممور الياليممخل لممد الن ممع ت آليممخل ليةممدت املسمماعدة
ذات الصرخل عاملادة الساع خل:
مبادئ توجيهيخل ملساعدة الدولخل الطع عر تةدت ارب مساعدة ،يسيرتمل،
لأا
عند الطرب ،مبشورة مةدمخل من و دة دع الينسيب؛
لبا م رومممات عممن أن مواع املسمماعدة المميت قرتممن أن تةممدمها الممدول األا معا و ائمممخل
هبذج األنواع .وينبغ لةائمخل من هذج الةبيل:
''1

GE.14-24631

أن ترتممون مسمميةرخل عممن اعممدة عيانممات املسمماعدة والي مماون الةائمممخل؛ وأن ت ممدها
و دة دع الينييذ ت س املو الشبرت املةيد الوصول إليل؛
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''1

أضّ ترتون معتبطخل عرجعاءات ارب اليحةيب ت اييإدام ميعوم؛

''2

أن تش م مممل :إجم م معاءات ميية م ماو عريه م مما ضليم م مما ال م ممدول األا م معا املس م مماعدة؛
وعممعون املسمماعدة املةدمممخل مممن دول أا معا ألممع  ،وذلممح م م دو ييممما يي رممب
عمماملواد وامل ممدات واملشممورة واليرتنولوجيمما واليمويممل؛ ونةممام اتصممال دالممل الممدول
األاعا واملن مات الدوليخل ذات الصرخل؛

لجا مص ممع عيان ممات ييض مممن م روم ممات ميا ممخل عرنم ماو عش ممأن وي ممائل الو اي ممخل م ممن
األيرحخل البيولوجيخل واليرتسينيخل واليصدي هلا؛
لدا إجعاءات أو مدونخل واعد يرو  ،ك تويع لردولمخل الطمع الطالبمخل ،دون يمود،
ويممائل ايممخل مممن ايمميإدام األيممرحخل البيولوجيممخل واليرتسممينيخل وويممائل اليصممدي لممل ،مبمما ت ذلممح
الن ع ت ماهيخل املساعدة اليت قرتن اربها ومةدار شمها ،واجلهخل اليت يينسب تةدت املساعدة،
وكيييممخل إريمماهلا ،وكيييممخل تيممادي اضزدواجيممخل مم أمممور منهمما املسمماعدة المميت تةمموم عيةممدقها من مممات
دوليخل ألع ؛
لها

صندوق ليةدت املساعدة إىل الدول األاعا امليأيعة؛

لوا عنمماء ممدرات املن مممات اا ريميممخل ودون اا ريميممخل الدوليممخل المميت هلمما وضيممات ذات
ص ممرخل ،وذل ممح مم م دو م ممن ل ممدل اليم ممارين املش مميكخل واحلرة ممات الدراي مميخل والي ممدريب ،مبم ما ت ذل ممح
اييإدام ععامل الي ري االرتيو .
 -28وأك ممدت ال ممدول األام معا م ممن جدي ممد أ ي ممخل مواص ممرخل املنا ش ممات املي رة ممخل عي يي ممي امل ممادة
الساع خل ،ت وء أمور منها خميرف املةي ات اليت تةدمها الدول األاعا .
 -29ولد ارب املساعدة:
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ينبغ لردولخل الطع تةدت امل رومات الياليخل:

''1

اي الدولخل الطع ؛

''1

تاريخ ومرتان أول المخل أعرمف هبما ،وعيمان مما إذا كمان هنما مدث ميصمل هبما،
ووصف احلدث مدر اامرتمان ،وتماريخ وزممن و موع احلمدث امليعموم لاأل مداث
امليعومخلا و/أو الو الذي أصبع ييل وا حاو لردولخل الطع الطالبمخل وكمذلح،
إن أمرتن ،املدة اليت اييغع ها احلدث لاييغع يها أل داثا؛

''2

شدة احلدث وعدد احلاضت وعدد ااصاعات إن وجدت؛

''4

األعم معان وال دم ممات  -إجم معاء تش ممإيص إن أمرت ممن ،وتة ممدت م روم ممات ع ممن
ال دج األويل لرمعن والنيائل األوليخل هلذا ال دج؛

''5

وصف املنطةخل امل نيخل؛
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''6

ي امل رومات الوعائيخل امليا خل؛
ااجعاءات اليت ُّاختذت ادارة الييش ؛

''8

املن مات الدوليخل املشاركخل عالي ل ت تةدت املساعدة؛

''9

الدول املشاركخل الي ل ت تةدت املساعدة؛

''7

''10

عيان يبب اعيبار الييش نييشخل هلشوم عيولوج ؛

''11

لصائص ال امل امل ين ،إذا كان ميويعة؛

''11

أنواع ونطاق املساعدة املطروعخل؛

''12

عيان أيخل حتةيةات ض أو يي الةيام هبا؛

لبا وجيممب تةممدت الطرممب إىل األمم ال ممام لألمم امليحممدة ل يممرل إىل رممس األمممن
اليماع لألمم امليحممدة ،عوصمميل مسمألخل مرحممخل .وقرتممن تةدقممل ت الو م نيسممل إىل إ ممد اجلهممات
الودي خل عوصيل مسألخل مرحخل أو تةا ل م ي الدول األاعا عن اعيب و دة دع الينييذ.
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